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APRESENTAÇÃO 
 

Este documento é produto do convênio SECID/UNISELVA nº 001/2015 que, entre si, celebram a 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o governo do Estado de Mato Grosso como cofinanciadores e 

a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) como executora do projeto. 

O contrato conferiu à FUFMT a responsabilidade pela elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) de 109 municípios do Estado de Mato Grosso, em atendimento ao Termo 

de Referência/2012 da Funasa, com base na Lei 11.445/2007 e no Decreto n.º 7.217/2010, conforme 

especificado no Plano de Trabalho estabelecido pelo Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 

04/2014 de 5 de novembro de 2014. 

Assim surgiu o presente estudo, denominado ATLAS DO SANEAMENTO BÁSICO DE 109 

MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES, que apresenta a síntese do panorama da prestação dos serviços 

de saneamento básico de 109 municípios mato-grossenses, bem como dos consórcios intermunicipais 

de desenvolvimento econômico e socioambiental em que estão inseridos, tendo como base os 

levantamentos realizados durante a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os panoramas municipais e dos consórcios intermunicipais, elaborados com base no 

Diagnóstico Técnico-Participativo dos PMSBs, abrangem os quatro componentes de saneamento 

básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, 

manejo de águas pluviais e drenagem urbana. Este documento apresenta as condições dos serviços 

identificados no município, a partir da análise da infraestrutura disponível e da situação operacional de 

cada um dos componentes, considerando a área urbana e rural de cada município. 

Os resultados apresentados neste cenário atual do saneamento básico e necessidades de 

investimentos futuros, relativos aos municípios mato-grossenses que integraram o PMSB-MT, estão em 

conformidade com os dados obtidos em diferentes fontes, como: IBGE, SNIS, Datasus, Prefeituras 

municipais, órgãos gestores de sistemas de saneamento básico (público e privado) e levantamentos em 

campo pela equipe executora do PMSB. A sua abrangência, devido a algumas limitações, ficou 

circunscrita a indicadores de cobertura e de gestão do saneamento básico, considerando os aspectos 

populacionais, econômicos e financeiros do conjunto dos municípios beneficiados. Em parte, as 

limitações referidas são aquelas vinculadas à disponibilidade e qualidade dos dados, tanto os 

relacionados à estrutura dos sistemas quanto os relacionados à capacidade de investimentos.  

Além da insuficiência dos dados produzidos pelos gestores da política de saneamento, órgãos 

de fomento e prestadores dos serviços, observa-se precariedade generalizada nos dados existentes, 

devidas, principalmente, às tímidas (e muitas vezes ausentes) transparência e cultura de avaliação e de 

controle social das ações pelos órgãos gestores dos serviços de saneamento. Essas limitações, 

entretanto, não comprometeram o intento inicial proposto para este panorama: de traçar uma visão 

geral do saneamento encontrado pela equipe de elaboração dos PMSBs, apontar as necessidades de 

investimentos futuros com vistas à sua universalização e mostrar a capacidade de investimentos dos 

municípios.  
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2. Cenário atual e necessidade de investimentos futuros  

 
2.1 Área de abrangência do PMSB-MT 

O universo para elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico pelo PMSB-MT, 

inicialmente circunscrito a 106 municípios mato-grossenses com população igual ou menor que 50 mil 

habitantes, foi acrescido de três municípios; completando, dessa forma, 109 municípios que 

correspondem a 77,3% do total de 141 municípios do Estado. Os municípios contemplados estão 

distribuídos entre 14 consórcios intermunicipais de um total de 15 consórcios criados no Estado de Mato 

Grosso com fulcro na Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Os municípios integrantes do 

Consórcio 5 – Complexo Nascentes do Pantanal não foram contemplados em virtude de terem sido 

beneficiados por ações pretéritas da Funasa, no que se refere a Planos de Saneamento Básico. 

Pelas estimativas populacionais do IBGE para os municípios de Mato Grosso em 2015 (ano-

base utilizado nos Diagnósticos dos PMSB) a população total dos 109 municípios era de 1.417.228 

habitantes. Desse total, 1.010.793 tinham domicílios nas áreas urbanas, correspondendo a 71,3% do 

total de habitantes.  

A Figura 1 ilustra o percentual de municípios participantes e não participantes e suas respectivas 

populações. 

 
Figura 1. Participação relativa dos municípios e da população no PMSB-MT - 2015 

 
Fonte: Estimativas do IBGE, 2015. 

 

2.1.1 Distribuição dos municípios segundo segmentos do total da população 

No contexto estadual os 109 municípios do PMSB-MT correspondem a 77,3% do total de 141 

municípios do Estado e 43,4% da população total do Estado de Mato Grosso. Na Tabela 1 os 

municípios, integrantes do PMSB-MT, estão distribuídos por faixas de população (número de 

habitantes), população total e população urbana em cada faixa. 

 
Tabela 1. Distribuição dos municípios por faixas da população residente 

Faixas de população 
(Habitantes) 

Quantidade de 
municípios 

População residente 2015 

Total Urbana 

 Absoluto % Absoluto % Absoluto % 
Até 5.000 29 26,6 93.338 6,6 59.849 5,9 

    De 5.001 a 10.000 26 23,9 188.992 13,3 115.797 11,5 
De 10.001 a 30.000 41 37,6 653.346 46,1 442.147 43,7 
De 30.001 a 50.000 13 11,9 481.552 34,0 393.000 38,9 

Total 109 100 1.417.228 100 1.010.793 71,3 

Fonte: PMSB-MT e IBGE – estimativas da população 2015. 
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Do total de municípios da área de abrangência do PMSB-MT, 55 estão inseridos na faixa 

populacional de até 10.000 habitantes. Desse total, 29 possuem população máxima de 5.000 

habitantes. Em termos relativos, esses municípios representam 50,5% do total e abrigam 17,4% da 

população total da área de abrangência. Os 49,5% dos municípios restantes (com faixas populacionais 

mais elevadas) abrigam o correspondente a 82,6% da população total (Figura 2). 

Figura 2. Distribuição da população segundo o porte dos municípios (em percentual) 

 
Fonte: PMSB-MT e IBGE – estimativas da população 2015. 

 
 
3. Síntese da situação geral do saneamento encontrado na elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico 

O Estado de Mato Grosso possui 141 municípios e uma população de 3,34 milhões de 

habitantes, segundo estimativas do IBGE em 2017. É a única Unidade da Federação que não conta 

com uma companhia estadual responsável pelos Saneamento Básico, cabendo aos municípios essa 

responsabilidade que abarca os quatro eixos do saneamento: abastecimento de água; esgotamento 

sanitário; manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. 

O total de recursos financeiros para investimentos e custeio previstos no PMSB-MT para 

universalização do saneamento, no prazo de 20 anos, soma mais de 8,5 bilhões de reais, beneficiando 

109 municípios e uma população de 1,4 milhões de pessoas. Do total de recursos estão previstos cerca 

de 1,79 bilhões de reais para recuperação de estradas vicinais e asfaltamento de vias públicas, nos 

municípios. 

 
3.1 Abastecimento de água 

A Tabela 2 apresenta a população atendida por sistema de abastecimento de água. 

 
Tabela 2. População atendida por Sistema de Abastecimento de Água 

Fonte: PMSB-MT, 2015. 

População População atendida 

Total Urbana Total Urbana 
Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % 
1.417.228 100,0% 1.010.793 100,0% 1.111.107 78,4% 990.577 98,0% 
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Em 2015, a cobertura do sistema de abastecimento de água correspondeu a 78,4% do total da 

população dos municípios (urbana e rural). Do total da população urbana, 98% eram atendidas pelos 

serviços de abastecimento de água, nesse mesmo ano. No cálculo da população atendida foi 

considerada, além da população urbana das sedes e distritos municipais, a população rural de 

assentamentos, vilarejos e outras áreas de concentração com algum tipo de sistema público de água.  

A Figura 3 ilustra os índices de cobertura pelo sistema de abastecimento de água em 2015. 

Figura 3. Indicadores de cobertura do Sistema de Abastecimento de Água - 2015 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015. 

 
 

3.1.1 Gerenciamento dos serviços de água e esgotamento 

Em 2015, do conjunto de 109 municípios da área de abrangência do PMSB-MT, 27 deles 

(24,8%) operavam os sistemas de abastecimento de água através de prestadores privados (concessões 

- artigo 8º da Lei 11.445/2007). A população atendida por prestadores privados totalizava 395.414 

pessoas, equivalentes a 40,7% do total da população atendida (Figura 4). 

  
Figura 4. Modelo de prestação de serviço dos sistemas de abastecimento de água e  

esgotamento sanitário dos 109 municípios integrantes do PMSB-MT – 2015 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015. 

 

3.1.2 Comparativo da eficácia na gestão entre pública e privada pela ótica de indicadores de 

perdas na distribuição da água 

Os dados constantes na Tabela 3 são relativos a uma amostra de 44 municípios integrantes do 

PMSB-MT, com micromedição em 100% das ligações e informações completas sobre os sistemas de 

abastecimento de água. Do total da amostra 50% dos municípios operam os serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário através de prestador privado e 50%, através da administração pública 

direta. 
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Tabela 3. Valores per capita produzido (l/hab.dia) e Indicadores de perdas na distribuição - 2015 

Prestador 
do serviço 

Valores per capita produzido (l/hab.dia) Indicadores de perdas na distribuição (%) 

Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo Média 
Público 165,90 561,73 303,32 19,95 68,66 44,10 
Privado 152,33 467,20 276,00 20,81 67,00 48,10 

Fonte: PMSB-MT, 2015. 
 

3.2 Esgotamento Sanitário 

A Tabela 4 apresenta o número de municípios que dispõem ou não de sistemas de esgotamento 

sanitário, além de dados referentes à população total e urbana e população atendida total e urbana. 

  
Tabela 4. Número de municípios com e sem sistemas de esgotamento sanitário,  
população total e urbana e população atendida total e urbana – PMSB-MT - 2015 

Municípios População 

Total Com SES* Sem SES Total Urbana Total atendida Urbana atendida 
109 27 82 1.417.228 1.010.793 123.939 123.939 

Fonte: PMSB-MT, 2015. 

 

Dos 27 municípios com sistema de coleta de esgotamento sanitário apenas 12 (44,4%) possuem 

sistemas de tratamento; desse total, 3 sistemas de tratamento não estavam em operação ou foram 

abandonados. Toda a população atendida em 2015 tinha domicílio na área urbana (Figura 5). 

Figura 5. Municípios com e sem sistemas de esgotamento sanitário e população atendida 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015. 

 

3.3 Manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana 

3.3.1 Serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares 

A Tabela 5 apresenta a população total e população atendida com coleta de resíduos sólidos 

domiciliares. 

Tabela 5. População total e população atendida com coleta de resíduos sólidos domiciliares 

População População atendida 

Total Urbana Total Urbana 
1.417.228 1.010.793 1.041.793 989.057 

Fonte: PMSB-MT, 2015. 
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A coleta de resíduos domiciliares, em 2015, atendia 73,5% da população total residente nos 109 

municípios que integraram o PMSB-MT. O total da população atendida, nesse ano, compreende a 

população da área urbana e a população rural de assentamentos, vilarejos e outras pequenas áreas 

não consideradas como urbanas. Do total da população urbana 95,1% eram atendidos pelo serviço de 

resíduos sólidos domiciliares (Figura 6). 

Figura 6. Coleta de resíduos sólidos domiciliares – 2015 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015. 

 
3.3.2 Disposição Final 

Observa-se que 98 municípios que participaram do PMSB-MT destinavam, em 2015, os resíduos 

sólidos domiciliares para lixões; dois possuíam aterro sanitário e nove destinavam os resíduos para 

aterro sanitário privado (Figura 7). 

 
Figura 7. Disposição final dos RSD - 2015 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015. 

 

3.4 Manejo de águas pluviais e drenagem urbana 

A carência dos serviços de drenagem do conjunto de municípios participantes do PMSB-MT, 

para efeitos deste Panorama, deriva do manejo das águas pluviais nas áreas urbanizadas dos 

municípios. Os dados da Figura 8 e Tabela 6 são relativos ao somatório da extensão total de vias 

urbanas dos municípios; extensão total das vias pavimentadas e indicadores (%) de cobertura de 

microdrenagem superficial e de microdrenagem profunda. 
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Figura 8. Indicadores de microdrenagem pluvial 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015. 

 
 

Tabela 6. Indicadores dos Sistemas de drenagem pluvial 

Vias Municipais Índices de cobertura de microdrenagem 

Extensão total das 
vias (km) 

Extensão das vias 
pavimentadas (km) 

Extensão das vias 
não pavimentadas 

(km) 
Superficial (%) Profunda (%) 

7.731,97 4.471,92 3.260,05 57,84 17,27 

Fonte: PMSB-MT, 2015. 
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4. Receitas municipais 

4.1 O perfil das receitas orçamentárias dos municípios 

O perfil das receitas orçamentárias dos municípios brasileiros, em tese, está intimamente 

relacionado à dinâmica econômica na rede urbana. Tanto a arrecadação de tributos da competência 

dos municípios (receitas próprias) como o montante das receitas oriundas de transferências 

intergovernamentais (da União e do Estado) relaciona-se diretamente com o porte da economia 

municipal no contexto regional. Nesse ambiente, quanto maior for a participação da economia no seu 

polo regional, maior será sua capacidade de arrecadação própria e menor o grau de dependência de 

recursos oriundos de transferências da União e Estado. 

O sistema tributário brasileiro é caracterizado por um modelo concentrador da arrecadação pela 

União em detrimento dos demais entes federados: estados e municípios. O alto grau de concentração 

foi marcante no período do governo militar. No período pós-governo militar, a promulgação de nova 

Constituição brasileira em 1988 trouxe mudanças significativas na sistemática de distribuição de 

recursos e de responsabilidades entre os entes federados, destacando-se a descentralização da 

arrecadação em favor dos municípios e o aumento das transferências de recursos pela União e Estado; 

estas motivadas pelas transferências sistemáticas de grande número de responsabilidade a esses entes 

federados, como exemplo: a gestão da saúde e da educação básica. Todavia, nas décadas seguintes à 

promulgação da Constituição o cenário fiscal foi marcado, novamente, pela reconcentração de receitas 

no âmbito federal, seja pela criação de tributos na forma de contribuições que não são compartilhadas, 

seja por políticas de renúncia fiscal sobre os impostos compartilhados. Como consequência, nos 

municípios cresce a dependência em relação às transferências federais e nos estados a importância 

relativa diminui em meio a uma guerra fiscal e a um processo crescente de endividamento. 

Complementarmente a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei federal nº 101/2000) impôs elevado número 

de restrições à capacidade de endividamento dos municípios e redução do grau de liberdade na gestão 

dos recursos públicos. 

A Figura 9 ilustra a evolução da distribuição dos tributos entre municípios, estados e governo 

federal, no período 2006-2015.  Em um quadro que pouco se alterou, no período considerado, verifica-

se que a distribuição dos tributos continua muito desigual, com a União concentrando 68% da 

arrecadação.  
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Figura 9. Gráfico de arrecadação por ente federativo 

 
Fonte: Febrafite, 2016. 

  

Mato Grosso, cuja economia se caracteriza por um modelo agroexportador altamente 

concentrador de renda, é o locus dos municípios participantes do PMSB-MT. 

Os 10 municípios maiores produtores de grãos no Estado foram responsáveis, em 2010, por 

18,6% do total da riqueza produzida em Mato Grosso e, em 2013, esse percentual passa para 23,1%. O 

crescimento nominal do Valor Adicionado, que contribuiu para a formação do Produto Interno Bruto 

Estadual, desses municípios no período 2010-2013 foi de 96,0% enquanto que, no Estado, no mesmo 

período o crescimento médio foi 57,5%.  

No outro extremo, considerando os 10 municípios com baixo Valor Adicionado para formação do 

Produto Interno Bruto e com base econômica onde o setor agropecuário não é significativo, a taxa de 

crescimento verificada no mesmo período foi de 37,6%. O total da riqueza produzida decresceu no 

período 2010-2013, passando de 0,4% em 2010 para 0,35% em 2013. O PIB per capita em 2010 era 

3,9 vezes menor do que o PIB per capita do conjunto dos 10 municípios maiores produtores de grãos e 

passa para 4,6 vezes menor em 2013 – cresce a desigualdade de renda entre municípios. 

 
4.2 Receitas orçamentárias municipais – PMSB-MT 

As receitas orçamentárias da Tabela 7 e Figura 10 correspondem à soma das receitas dos 109 

municípios relativas ao ano de 2015. As despesas com pessoal e encargos e despesas de 

investimentos em 2015, também, se constituíram no somatório das despesas dos municípios 

participantes do PMSB-MT. As despesas com pessoal e encargos são de caráter permanente e se 

constituem no principal item de comprometimento das receitas municipais, em particular, nos pequenos 

municípios. 

 
Tabela 7. Receitas e Despesas dos municípios do PMSB-MT- 2015 

Receitas Despesas 

Valores em mil reais 
Total Correntes Capital Pessoal e encargos Investimentos 

4.538.985 4.373.671 165.314 1.934.161 264.292 

Fonte: MF/STN – Contas públicas (Finbra) 2015 – Dados adaptados 
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Figura 10. Receitas correntes e de capital; despesas com pessoal e encargos  
e com investimentos, em percentuais da receita total 

 
Fonte: MF/STN – Contas públicas (Finbra) 2015 – Dados adaptados 

 

4.3 Receitas dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

Dos 109 municípios participantes do PMSB-MT, 98 disponibilizaram valores das receitas e 

despesas dos SAA e SES. Desse total, 24 municípios são atendidos por prestadores de serviço privado, 

71 pela administração pública direta e três são autarquias; 11 municípios deixaram de ser incluídos para 

cálculo do total de receitas e despesas: ou pela ausência de informações ou por informações 

incompletas ou mesmo incoerências nas informações disponibilizadas. 

Os dados da Figura 11, assim como da Tabela 8 e Tabela 9, foram obtidos pelo somatório das 

receitas e despesas dos 98 municípios com informações disponíveis. Valores anteriores a 2015 foram 

ajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC, do IBGE). 

 
Figura 11. Percentual da população atendida e participação relativa nas receitas,  

segundo o modelo de gestão: público e privado - valores de 2015 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015. 

 
Tabela 8. Receitas e Despesas dos sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário; população atendida e 

valores per capita de receitas e despesas - 2015 

Prestador Receita total Despesas População atendida Valores per capita (em reais) 

 
Em mil reais Em mil reais Pessoas Receitas Despesas 

Público 67.460 57.031 614.916 109,71 92,75 
Privado 66.025 51.192 353.620 186,71 144,76 

Total 133.485 108.222 968.536 137,82 111,74 

Fonte: PMSB-MT, 2015. 
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Tabela 9. Valores mínimos, médios e máximos das tarifas praticadas em 2015, segundo o modelo de gestão do serviço: 
público e privado 

Modelo de gestão Valores das tarifas praticadas (por 10m3) 
(Reais de 2015) 

 Mínima Máxima Média 
Público 6,00 23,76 15,45 
Privado 10,00 32,20 21,02 

Fonte: PMSB-MT, 2015. 

 
4.4 Necessidades de recursos financeiros para Investimentos e custeio 

O total de recursos financeiros estimados para universalização dos serviços de saneamento 

básico, no prazo de 20 anos, agregou os valores necessários para investimentos e os valores 

necessários para operação e manutenção das ações (custeio). Os recursos foram distribuídos entre 

ações constituídas por obras e intervenções físicas em infraestrutura de saneamento (estruturais) e 

ações de gestão organizacional (medidas estruturantes) destinadas a garantir intervenções para a 

modernização ou reorganização de sistemas e dar suporte político e gerencial à sustentabilidade da 

prestação de serviços. Na Tabela 10 e Figura 12 são apresentadas as estimativas dos recursos 

financeiros necessários ao cumprimento das metas previstas até o ano de 2036. 

Tabela 10. Necessidades de investimentos e custeio em abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 
drenagem urbana e manejo de águas pluviais e sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em áreas 

urbanas e rurais, no período de 20 anos (2017 a 2036) (Valores constantes em reais de 2015) 

Períodos 
Gestão 

Organizacional  

Sistema de 
Abastecimento 

de Água 

Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Sistema de 
Esgotamento 

Sanitário 

Manejo de 
águas pluviais1 Total 

2017-2019 208.194.702 164.191.762 79.792.048 237.460.313 243.212.647 932.851.473 

2020-2024 160.814.385 302.429.344 367.919.213 572.428.264 797.909.157 2.201.500.363 

2025-2028 92.747.804 175.145.950 455.788.635 522.347.744 1.145.472.787 2.391.502.920 

2029-2036 182.290.702 296.282.520 886.403.314 649.678.108 984.201.337 2.998.855.981 

Somas 644.047.594 938.049.576 1.789.903.211 1.981.914.428 3.170.795.930 8.524.710.738 

Fonte: PMSB-MT, 2015. 

 

Figura 12. Distribuição das necessidades de recursos para universalização do Saneamento Básico (2017-2036) 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015. 

No que tange aos recursos para investimentos e custeio do sistema de drenagem urbana e 

manejo de águas pluvial foram inclusos valores necessários aos investimentos para recuperação de 

estradas vicinais e asfaltamento, na ordem de 1.789.236,4 mil reais (Tabela 11). 

 

 

                                                           
1 Inclui custos de pavimentação e recuperação de estradas vicinais 
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Tabela 11. Necessidades de recursos financeiros para o sistema de drenagem de águas pluviais, asfaltamento e 
recuperação de estradas vicinais2. 

Investimentos e Custeio a preços de 2015 - (em mil reais) 

Total Micro e macrodrenagem Pavimentação Recuperação de estradas vicinais 
3.170.795.930 1.381.559.530 1.226.044.900 563.191.500 

Fonte: PMSB-MT, 2015. 

 
4.5 Capacidade financeira dos municípios pela ótica das receitas orçamentárias municipais 

Tomando como base o montante de recursos necessários para universalização dos serviços de 

saneamento e, por outro lado, as receitas orçamentárias acumuladas para todo o horizonte de 

planejamento (a preços de 2015), segmentou-se os municípios por faixas percentuais das receitas totais 

a serem aplicadas no prazo de 20 anos3. Os resultados são os constante da Figura 13 e Tabela 12. 

 
Figura 13. Distribuição dos municípios segundo o percentual das receitas orçamentárias  

necessários à universalização do saneamento básico 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015. 

 
Tabela 12. Distribuição dos 109 municípios integrantes do PMSB-MT segundo o percentual anual das receitas 

totais para atender os custos e investimentos necessários à universalização do saneamento básico em 20 anos 

Percentual das receitas necessárias para atender  
os custos e investimentos (%) 

Nº de municípios % 

De 2,4 até 5,0 12 11,0% 
> que 5,0 até 10,0 40 36,7% 
> que 10,0 até 15,0 44 40,4% 
> que 15 até 20,0 10 9,2% 
Mais de 20,0 3 2,8% 

Fonte: PMSB-MT, 2015. 

 
Em tese, na situação apresentada, apenas 12 do total de 109 municípios teriam condições 

financeiras para garantir a universalização do saneamento básico no período de 20 anos sem colocar 

em risco o equilíbrio econômico e financeiro municipal. Esse número pode ser ampliado para 52 

municípios, ao incluir outros 40 que teriam que despender valores entre 5% e 10% de suas receitas 

totais para universalização dos serviços. Os municípios que compõem a faixa com dispêndio entre 5% e 

10% têm como limite inferior 5,14% e como limite superior 9,9%; a média de dispêndio desses 

municípios seria de 7,8%. 

                                                           
2 O total estimado de recursos necessários à universalização do Saneamento Básico deduzido os valores relativos à 

pavimentação e recuperação de estradas vicinais seria de R$ 6.735.474.338,00 
3 Despesas em saneamento básico com percentuais anuais acima de 5% das receitas totais podem colocar em risco o 

equilíbrio econômico e financeiro do município e/ou inibir gastos públicos em outras funções. 
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4.6 Universalização do saneamento básico: necessidades financeiras dos sistemas de 

abastecimento de água e do esgotamento sanitário versus arrecadação financeira (receitas dos 

serviços) 

Na Tabela 13 e Figura 14 são apresentados os valores financeiros necessários para 

universalização dos serviços de abastecimento de água e dos serviços de esgotamento sanitário no 

prazo de 20 anos e as receitas acumuladas para 20 anos. As receitas acumuladas foram calculadas 

com base na arrecadação de 2015. Todos os valores estão a preços de 2015. 

 
Tabela 13. Comparativo entre necessidades de recursos financeiros para universalização dos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário com as receitas dos setores acumuladas para 20 anos. 

Investimentos e custeio a preços de 2015 (em mil reais) 
Receitas acumuladas a preços 

de 2015 (em mil reais) 
Sistema de 

Abastecimento de Água 
Sistema de 

Esgotamento Sanitário 
Total 

938.050 1.981.914 2.919.964 2.669.693 

Fonte: PMSB-MT, 2015. 
 

Figura 14. Percentual de recursos financeiros necessários para universalização do saneamento básico nos 
Sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e arrecadação do setor (receitas) acumulada para 
20 anos (valores percentuais da arrecadação em relação ao montante de recursos necessários para investimento 

e custeio) 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015. 
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5. Aspectos econômicos da Regulação no Saneamento Básico e do controle social 

 
5.1 Regulação 

No tocante à regulação no saneamento básico, a Lei federal 11.445/2007 estabelece no seu 

artigo 21 (Capítulo V) que “O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios: 

I. independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e 
financeira da entidade reguladora; 
II. transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.” 

A função da regulação ocorre em dois níveis: o primeiro compreende o exercício da titularidade 

nos termos do cap. II da Lei nº 11.445/07; o segundo nível da regulação pode ser exercido por 

delegação do titular a entidades reguladoras, nos termos do art. 23, parágrafo 1º da lei referida.  

Em geral, a instituição de instrumentos e de sistemas de regulação de serviços públicos tem sido 

orientada pela ótica econômica com objetivo de garantir e controlar a política de preços do prestador do 

serviço público regulado (FUNASA 2014 – p. 43). De forma que os dispositivos da lei que tratam dos 

aspectos econômicos da regulação parecem estar mais voltados para prestadores contratados, sejam 

eles privados ou público-estatais. A relação público/privada sempre se realiza na forma contratual e, 

nesse sentido, o artigo 11 – inciso III (Capítulo II) da Lei 11.445/07 condiciona a validade dos contratos 

de prestação dos serviços à existência das normas de regulação e à explícita designação da entidade 

reguladora e fiscalizadora e suas competências. 

Mesmo evidenciando a regulação dos serviços com foco na iniciativa privada, cujo objetivo 

principal é o lucro, a lei não isenta o setor público (onde inexiste a figura lucro) de instituir instrumentos 

e sistemas de regulação e fiscalização próprios. No setor público os instrumentos e sistemas de 

fiscalização deverão estar orientados para a eficiência dos serviços de saneamento com vistas ao bem- 

estar da sociedade, buscando o acesso universal ao saneamento básico e a modicidade de custos. 

Onde há conflitos de interesses, no caso entre o poder público e os agentes privados, pode-se 

optar por diferentes modalidades de regulação econômica, buscando aquela que mais se coadune com 

o modelo de gestão adotado. A seguir destacam-se algumas dessas modalidades: 

 Regulação pelo custo econômico do serviço – Modalidade que estabelece regras e 

formulação matemática para a determinação do preço do serviço (taxa ou tarifa) com base no seu 

custo econômico médio, de forma que a receita total seja igual ao custo total e o prestador tenha 

lucro econômico zero. (O lucro financeiro do prestador integra o custo econômico do serviço e 

corresponde à taxa de retorno ou de remuneração do capital financeiro); 

 Regulação por incentivos – é, ao mesmo tempo, modalidade derivada e complementar à 

regulação pelo custo econômico, que tem como foco compensar possíveis desvantagens 

mediante regras adicionais e incentivar o prestador a alcançar mais rapidamente ou em melhores 

condições determinados objetivos sociais. 

 Regulação por preço teto – nesta modalidade apenas o fator preço é controlado pelo 

regulador, ficando sob controle do prestador os riscos e incertezas do empreendimento. O 

regulador fixa um preço teto para o serviço e o prestador define o preço efetivo a ser adotado até 

esse teto. 
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 Regulação pela receita máxima – segue os mesmos princípios do preço teto, tendo como 

base a receita total e não o preço (tarifa) unitário. 

 Regulação de referência – nesta modalidade, também conhecida como Regulação por 

comparação, a regulação é feita pela comparação entre uma empresa de referência no mercado e 

o ente regulado. 

No universo dos municípios que integraram o PMSB-MT, não foi constatada a existência de 

agências reguladoras ou mesmo a existência de normas de regulação em qualquer nível, seja pelo 

exercício da titularidade ou por delegação (artigo 8º e § 1º do artigo 23 tudo da Lei 11.445/2007).  

Nos municípios com modalidade privada de gestão dos sistemas de abastecimento e distribuição 

de água e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, a regulação e fiscalização dos serviços 

estão dispersas entre secretarias municipais ou a cargo de comissões de acompanhamento do Sistema 

Municipal de Água e Esgotos, instituídos por legislação do Executivo municipal (Figura 15). 

Figura 15. Sistemas de regulação, fiscalização e controle dos serviços de saneamento básico – PMSB-MT 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015. 

Dados sobre a capacidade financeira dos municípios que integram o PMSB-MT revelaram que 

número pouco expressivo (cerca de 11,0% do total) tem capacidade institucional própria para instituir 

agência para regular e fiscalizar o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 
5.2 Controle social 

O artigo 2º da Lei 11.445/2007 inclui nos princípios fundamentais para a prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico o controle social (inciso X). O artigo 3º, inciso IV, considera o controle 

social como sendo o “conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 

informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de 

planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico”. 

Em 2010 a Lei 12.305, que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, incluiu como 

instrumento da PNRS “os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de 

resíduos sólidos urbanos” (Art. 8º, Inciso XIV). 

O Decreto 7.217/2010 que regulamenta a Lei 11.445/2007 estabeleceu os mecanismos de 

controle social que serão exercidos através de: debates e audiências públicas; consultas públicas; 

conferências das cidades; ou participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da 

política de saneamento básico, no seu planejamento e avaliação (incisos I a IV do artigo 34). O cap. VIII 

da Lei 11.445/07, que trata da participação de órgãos colegiados no controle social, estabelece (art.47) 

que: “O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de 
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órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipais...”. Ao determinar 

que o controle social “poderá” incluir a participação de órgãos colegiados, a lei deixa de garantir, 

efetivamente, o exercício pelos conselhos, conferências e outras instâncias coletivas. A Resolução 

Recomendada nº 75/2009 do Conselho das Cidades (caráter orientativo e recomendatório) estabelece 

no seu art. 3º que: “A definição do processo participativo na formulação da política e na elaboração e 

revisão do Plano, bem como os mecanismos de controle social na gestão deverão: II - prever a 

participação e o controle social, garantida por meio de conferências, audiências e consultas públicas, e 

de órgãos de representação colegiada, tais como o Conselho das Cidades”. Com isso, o Conselho das 

Cidades fomenta a associação entre participação e controle social, como instrumento participativo, na 

formulação, elaboração e fiscalização da Política Municipal de Saneamento Básico. 

Na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico para os municípios integrantes do 

PMSB-MT foi garantida ampla participação da sociedade através de reuniões públicas, audiências 

públicas de validação e conferências.  

Para o controle social fomentou-se os poderes municipais (Executivo e Legislativo) a criarem 

conselho específico para o saneamento básico, com estrutura permanente capaz de garantir um 

processo contínuo de implementação da Política Municipal de Saneamento Básico.  

O percentual da população total que participou da elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico em 25 municípios ficou abaixo de 1,0%; em 70 municípios, acima de 1,0% e abaixo 

de 10,0% e, em 14 municípios o percentual da população total participante foi igual e/ou maior que 

10,0%. A Figura 16 ilustra a participação social na elaboração do PMSB. 

Figura 16. Municípios segundo os percentuais da população total participantes na elaboração do PMSB 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015. 

A institucionalização do Plano Municipal de Saneamento Básico dar-se-á por meio de lei que 

disponha sobre a Política Municipal de Saneamento Básico. O PMSB preconiza que, ao instituí-la, seja 

definido o arcabouço institucional que assegure a implementação das atividades de regulação e 

fiscalização dos serviços, bem como a garantia de se implantar uma estrutura de controle social que 

pode se dar pela criação de um Conselho Municipal de Saneamento ou pela transformação de uma 

instância já existente que assegure a gestão dos planos de saneamento básico.  

Os municípios integrantes do PMSB-MT, ao aprovarem a Lei da Política de Saneamento Básico, 

incluíram no capítulo destinado às disposições relativas ao Sistema de Saneamento Básico seções que 

criam o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento Básico. Esses 

instrumentos, institucionalizados, marcam o início de gestão participativa e de apoio à sustentabilidade 

econômico-financeira do saneamento básico, respectivamente.  
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6. PANORAMA DO SANEAMENTO BÁSICO 

 

Neste item serão apresentados o panorama da situação em que se encontra a prestação dos 

serviços de saneamento básico de 109 municípios mato-grossenses, além dos 14 consórcios 

intermunicipais, conforme ilustra o Mapa 1, abordando os indicadores socioeconômicos e da prestação 

dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e de resíduos 

sólidos, abrangendo a área urbana e rural do município. 
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6.1 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO DO RIO PARAGUAI 

APRESENTAÇÃO 

Criado em dezembro de 2005, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Paraguai é formado 
pelos municípios de Alto Paraguai, Arenápolis, Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis, Denise, Diamantino, Nortelândia, 
Nova Maringá, Nova Marilândia, Nova Olímpia, Porto Estrela, Santo Afonso, São José do Rio Claro e Sapezal, ocupando uma 
área de 76.451,58 km². Juntos, esses municípios representam 204.737 habitantes, de acordo com a estimativa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017. Destaca-se que ainda faz parte deste consórcio o município de Tangará 
da Serra, que não foi contemplado neste projeto de saneamento. 

O citado consórcio apresenta municípios antigos, como Diamantino, originário de garimpagem de diamantes, e outros mais 
novos, frutos de projetos de agropecuários de ocupação do Estado de Mato Grosso. A maior parte desses municípios se 
localiza na Bacia Hidrográfica Cisplatina, com exceção dos localizados mais ao norte, como São José do Rio Claro e Nova 
Maringá, dentre outros, que pertencem à Bacia do Amazonas. O município de Tangará da Serra é o principal polo regional, 
ofertando serviços de saúde e educação e de comércio. Porém, como o Consórcio cobre uma grande extensão, outros 
municípios se destacam, como Campo Novo do Parecis e Diamantino. Ressalta-se que os municípios mais antigos atualmente 
têm como principal pilar de sua economia o agronegócio.  

A maioria dos 14 municípios contemplados pelo presente projeto, do Consórcio do Alto do Rio Paraguai, não dispõe de 
legislação relacionada ao planejamento físico-territorial. As raras legislações existentes não garantem o referido planejamento. 
Também inexistem legislações específicas para o saneamento básico. Destacam-se apenas Barra do Bugres, Campo Novo do 
Parecis, Diamantino e Sapezal, que apresentam Plano Diretor Participativo. Já Campo Novo do Parecis, Nova Olímpia e 
Sapezal são os únicos municípios que apresentam legislação referente ao uso, ocupação e zoneamento do solo urbano. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água envolve o conjunto de 
captações de águas, tubulações, estações de tratamento, 
reservatórios, equipamentos e demais instalações destinadas 
ao fornecimento de água potável. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em dez 
dos municípios e privada em quatro. No que se refere à 
captação, quatro dos municípios são abastecidos 
exclusivamente por mananciais superficiais, um por captação 
superficial e subterrânea e nove são abastecidos apenas por 
manancial subterrâneo. Todos os municípios realizam o 
tratamento das águas, cinco deles realizam apenas tratamento 
convencional (ETA), enquanto que nove fazem tratamento 
apenas com simples desinfecção. A reservação atinge nível de 
suficiência apenas em seis dos municípios, mostrando-se 
insuficiente nos oito restantes. A distribuição da água é 
pressurizada em quatro dos municípios, por gravidade em 
quatro, mista em seis, conforme Quadro 1 

Quadro 1. Caracterização do Sistema de Abastecimento de Água 

Municípios 
Prestação 
de serviço 

Tipo de 
captação 

Tipo de 
 tratamento 

Alto Paraguai Público Mista Convencional 

Arenápolis Privado Subterrânea Desinfecção 

Barra do Bugres Público Superficial Convencional 

Campo Novo do Parecis Público Subterrânea Desinfecção 

Denise Público Subterrânea Desinfecção 

Diamantino Privado Superficial Convencional 

Nortelândia Privado Superficial Convencional 

Nova Marilândia Público Subterrânea Desinfecção 

Nova Maringá Público Subterrânea Desinfecção 

Nova Olímpia Público Superficial Convencional 

Porto Estrela Público Subterrânea Desinfecção 

Santo Afonso Público Subterrânea Desinfecção 

São José do Rio Claro Público Subterrânea Desinfecção 

Sapezal Privado Subterrânea Desinfecção 
 

Somente em Nova Marilândia não há 100% de cobertura do SAA, apresentando índice de 90%. Contudo, há macromedição 
em seis municípios, enquanto nos oito restantes não há. No que se refere à micromedição, destacam-se Arenápolis, 
Nortelândia, São José do Rio Claro e Sapezal com 100%, bem como o baixo índice de Santo Afonso e Barra do Bugres, de 
10% e 20% respectivamente. Além disso, todos apresentam índices de perdas de água no sistema de distribuição superiores 
ou iguais a 16,67%, chegando a 74,75,99% em Nova Maringá, considerados altos, de acordo com a Figura 17. 

Figura 17. Indicadores de desempenho do sistema de abastecimento e água 
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Em relação à intermitência do sistema de distribuição, apenas Alto Paraguai, Nova Marilândia e Santo Afonso apresentam 
sistema intermitente, enquanto no restante do consórcio o sistema é contínuo. O consumo médio diário de água entre os 
municípios é de 158,25 litros/hab.dia, destacando-se Sapezal, com o maior consumo, de 192,56 litros/hab.dia e Diamantino, 
com o menor consumo, de 117,92 litros/hab.dia. Nota-se que todos os municípios realizam cobrança pelo uso da água, sendo 
a tarifa média de Arenápolis a mais alta, sendo esta de R$ 2,67/m³ de água, e a de Alto Paraguai a mais baixa, de R$ 1,00/m³. 
No que se refere ao índice de inadimplência, observa-se que Nova Maringá apresenta o maior índice, de 98,5%. Não foram 
disponibilizados dados de inadimplência de Alto Paraguai e Santo Afonso. A Figura 18, bem como a Figura 19 e Figura 20 
demonstram os gráficos. 

Figura 18. Consumo médio diário de água 
(l/hab.dia) 

 

Figura 19. Tarifa média de água (R$/m³) 
 

 

Figura 20. Índice de inadimplência (%) 
 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Verificou-se que há cobertura de coleta de esgoto em Barra do Bugres, Diamantino, Nortelândia, Porto Estrela e Santo Afonso, 
sendo que apenas o esgoto de Diamantino e Nortelândia é tratado. Nas demais sedes urbanas verifica-se que a disposição do 
esgoto sanitário se dá por soluções individuais, fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou rudimentares e escoamento a 
céu aberto. 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O manejo das águas pluviais corresponde ao conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de drenagem, do 
transporte, detenção/retenção para o amortecimento de cheias, do 
tratamento e disposição final das águas pluviais. A Figura 21 
expõe os índices de micro e macrodrenagem. 

A prestação do serviço é do tipo pública em todo o consórcio. 
Todos os municípios possuem mais de 24,93% de suas vias 
pavimentadas e com cobertura de microdrenagem superficial, 
destacando-se Nova Marilândia com mais de 84% de 
pavimentação. Quanto à cobertura de microdrenagem profunda 
(bocas de lobo, galerias, canais), o destaque é para Campo Novo 
do Parecis, com 68,22% de cobertura, enquanto Nova Marilândia 
apresenta somente 2,79%. Não foram obtidos dados de 
Diamantino e São José do Rio Claro. Observam-se pontos de 
erosão em todos os municípios, somando-se a isso a ocorrência 
de pontos de alagamento em todos eles, excetuando Denise, 
Nova Marilândia, Nova Maringá e Sapezal. 

Figura 21. Índice de microdrenagem superficial e profunda (%) 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O manejo de resíduos sólidos compreende o conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em todos os 
municípios. A cobertura do serviço de coleta é de 100% em todos 
os integrantes do consórcio, com exceção de Nova Olímpia, com 
índice de 99%. A produção diária média é de 0,92 kg/hab.dia, 
sendo Arenápolis o maior gerador (1,32 kg/hab.dia) e Nova 
Marilândia o menor (0,47 kg/hab.dia) (Figura 22). Todos os 
municípios realizam a disposição final dos resíduos em 
vazadouros a céu aberto (lixão), e apenas o município de Sapezal 
apresenta algum programa de coleta seletiva. 

Figura 22. Produção média diária de resíduos sólidos (kg/hab.dia) 
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6.1.1 Alto Paraguai 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião centro-sul mato-grossense, a 219 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 14º40’45”S 56º51’40”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) 
é de 10.921 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento 
(1,58%). Alto Paraguai possui uma base econômica assentada no extrativismo mineral e em atividades da pecuária e 
agricultura. O município está inserido na Região Hidrográfica do Paraguai; os principais corpos hídricos são os rios Paraguai e 
Pari. Quanto às características do território, identifica-se um relevo suavizado em superfície, clima tropical, com precipitação 
anual entre 1.400 e 1.600 mm e temperatura média anual superior a 25°C. Nota-se a ausência de legislação municipal 
específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável 
pelo serviço de abastecimento de água do município (Figura 23). 
O sistema é composto por uma captação superficial no rio 
Paraguai, (Figura 24), uma mina d’água, três poços profundos 
(Figura 25), uma ETA (Figura 26), sete reservatórios (Figura 27), 
26,89 km de rede de distribuição de água tratada, em PVC/PBA, 
atendendo 2.043 ligações. Os indicadores do sistema estão 
apresentados na Tabela 14, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 14. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água4 1,00 R$/m³ 

Índice de hidrometração5 27,90 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 26,89 Km 

Volume total produzido diário 2.243 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,40 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 59,15 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 1.276 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 90 m³/hora 
 

Principais deficiências identificadas: ausência de bomba reserva, de micro e macromedidor, de sistema de desinfecção e 
controle da qualidade da água; captações sem outorga; adutora de água bruta com vazamentos; ETA com pontos de oxidação 
e corrosão das estruturas; trechos de rede de distribuição em cimento amianto; não tem estrutura tarifária; elevado índice de 
perdas na distribuição; corpo funcional sem qualificação; déficit financeiro no sistema. 

Figura 23. Departamento 
de Água e Esgoto

 

Figura 24. Captação no 
rio Paraguai 

 

Figura 25. Poço tubular 
(PT-03)

 

Figura 26. Estação de 
tratamento de água

 

Figura 27. Reservatório 
apoiado (RAP 02)

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo serviço 
de esgotamento sanitário. Contudo, em toda a sede é observada como 
solução para o esgotamento sanitário a utilização de fossa negra ou 
rudimentar (Figura 28), devido à ausência de rede coletora pública. A Tabela 
15 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 15. Indicadores de desempenho do SES de 
Alto Paraguai 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento 
urbano 

0,00 % 

Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0,00 % 

 

Principais deficiências identificadas: ausência de sistema de esgotamento sanitário coletivo na sede urbana; ausência de 
controle da execução do sistema de tratamento individual; inexistência de ações para adequação das soluções adotadas; 
inexistência de conselho municipal de saneamento e ente regulador; existência de ligações de esgoto ao sistema de drenagem 
(Figura 29) e lançamento a céu aberto (Figura 30). A Figura 31 apresenta a localização das fontes de poluição inseridas nas 
respectivas microbacias. 

Figura 28. Vista da laje e 
suspiros de fossas

 

Figura 29. Lançamento de esgoto 
na sarjeta

 

Figura 30. Lançamento de esgoto 
a céu aberto

 

Figura 31. Zonas de risco de 
poluição

 

 

                                                           
4 O valor da tarifa foi calculado com base na taxa mínima praticada no município. 
5 Ausência de informação da idade dos hidrômetros instalados. O sistema de gestão e faturamento do DAE de Alto Paraguai faz apenas o 

cadastro das ligações e gera a taxa referente a cada classe. Não é realizada a leitura dos hidrômetros existentes. 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS  

A região urbana compreende a área da microbacia do rio 
Paraguai, córregos Fazenda Velha, São Pedro e Grota do Ouro – 
componentes do sistema de macrodrenagem. A sede do município 
possui uma malha viária com extensão de 34,95 km, sendo 10,65 
km de vias pavimentadas (Figura 32). Não há canais artificiais ou 
galerias de grandes dimensões. Assim, o escoamento é 
direcionado aos córregos São Pedro e Grota do Ouro e a um 
fundo de vale, sendo todos desprovidos de dissipadores de 
energia (Figura 33). Os indicadores do sistema de drenagem 
pluvial estão apresentados na Tabela 16, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 16. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

30,47 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

5,66 % 

Extensão total de vias do município 34,95 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 10,65 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas identificados: ausência de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de microdrenagem existentes 
(Figura 34), pontos de erosão (Figura 35), inundação (recorrentes nas cheias do rio Paraguai e córrego Fazenda Velha), 
alagamentos e enxurradas (Figura 36). 

Figura 32. Via 
pavimentada

 

Figura 33. Deságue sem 
dissipador de energia

 

Figura 34. Boca de lobo 
obstruída

 

Figura 35. Erosão em via 
sem pavimentação

 

Figura 36. Zonas de risco 
de alagamentos

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade do Departamento de Viação, Obras e Serviços Públicos, 
que dispõe de cinco funcionários, um caminhão-basculante de 10 m³ 
(Figura 37). Os resíduos são acondicionados em calçadas ou lixeiras 
suspensas (Figura 38). Não há tratamento dos resíduos coletados; todo 
material é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 39), distante 
3 km da cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo 
de resíduos estão apresentados na Tabela 17, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 17. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 
de Alto Paraguai 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,643 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

O lixão fica a cerca de 700 metros do rio Paraguai. A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação 
dos mananciais superficiais e subterrâneos. O serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos do serviço de 
saúde são terceirizados para a empresa Centro Oeste Resíduos (Figura 40). Foram verificados pontos de acúmulo de resíduos 
volumosos e da construção civil nos passeios e vias públicas (Figura 41). 

Figura 37. Caminhão de 
coleta

 

Figura 38. Lixeiras para 
acondicionamento 

 

Figura 39. Disposição a 
céu aberto (lixão)

 

Figura 40. Abrigo de RSS 
(Unidade de Saúde)

 

Figura 41. Acúmulo de 
resíduos em vias

 
 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange dois distritos: Capão Verde e Tira Sentido, e seis projetos de 
assentamento: P.A. Ema, Nova Esperança I, Serra da Esperança, São Pedro I, 
Brumado e Projeto Casulo. Quanto ao abastecimento de água, Capão Verde 
dispõe de um poço profundo (Figura 42), reservatório elevado (Figura 43) e rede 
de distribuição. Em Tira Sentido, há captação em uma mina d’água, reservatório e 
rede de distribuição. Ambos os distritos realizam cobrança por meio de taxas, 
contudo, apenas Capão Verde realiza desinfecção da água. As demais 
localidades utilizam de soluções individuais para abastecimento. O sistema de 
esgotamento sanitário utilizado nas comunidades se baseia em soluções 
individuais inadequadas, em sua maioria (fossa rudimentar ou séptica). No que se 
refere ao manejo de águas pluviais, apenas o distrito de Capão Verde dispõe de 
vias com pavimentação e drenagem pluvial. Quanto à coleta e destinação final 
dos resíduos sólidos, a Prefeitura não realiza a coleta nas comunidades, sendo 
enterrados e/ou queimados. Os RSS são transportados até a sede municipal, 
onde são coletados pela Centro Oeste Resíduos, responsável pela destinação 
final. 

Figura 42. Poço profundo (Capão Verde) 

 

Figura 43. Reservatório com problemas 
estruturais(Capão Verde) 
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6.1.2 Arenápolis 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião centro-sul mato-grossense, a 259 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 14º27’32”S 57º12’22”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE,2017), 
é de 9.455 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento (-
1,17%). As principais atividades econômicas são: o extrativismo mineral, a agricultura e pecuária de corte e leiteira. O 
município está inserido na Região Hidrográfica do Paraguai; os cursos d’água mais próximos são o rio Santana e o ribeirão 
Areias. Quanto às características do território, pode se identificar um relevo dissecado, colinoso de topos arredondados e 
interflúvios cerrados, clima tropical megatérmico úmido, com precipitação anual entre 1.400 e 1.600 mm e temperatura média 
anual superior a 25°C. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o 
planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água da área urbana é prestado 
pela concessionária Águas de Arenápolis (Figura 44). A captação é 
realizada por meio de oito poços profundos, sendo cinco ativos e 
três inativos (Figura 45). Dispõe de dois reservatórios que totalizam 
volume de 450 m³ (Figura 46). O tratamento é simplificado 
utilizando-se para a desinfecção pastilhas de cloro em cloradores de 
contato (Figura 47). A rede de distribuição apresenta mais de 50 km 
de extensão, atendendo 3.413 ligações. A Águas de Arenápolis 
possui instalado um sistema de automação em todos os poços em 
operação (Figura 48). O abastecimento de água é contínuo na sede 
urbana. Principais deficiências no sistema de abastecimento de 
água da sede urbana: os poços PT-01, PT-04 e PT-05 realizam a 
captação acima do outorgado; falta de controle da quantidade de 
cloro aplicado; realização de quantitativo de análises menor que o 
recomendado; elevado índice de perdas na distribuição. Os 
indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 18, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 18. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,67 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 50,58 Km 

Volume total produzido diário 4.295 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 153,43 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 66,70 % 

Índice de inadimplência 11,09 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 450 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Figura 44. Sede Águas de 
Arenápolis 

 

Figura 45. Poço Tubular 
(PT-01) 

 

Figura 46. Reservatório  
(RAP-01) 

 

Figura 47. Clorador de 
contato (pastilhas) 

 

Figura 48. Painel do 
sistema de automação 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema é de responsabilidade da concessionária Águas de 
Arenápolis. A concessionária dispõe de projeto para a implantação 
do SES na sede urbana. No entanto, ainda é aguardada a liberação 
da área onde será executada a estação de tratamento de esgoto. 
Logo, a infraestrutura de esgotamento sanitário atual se constitui de 
soluções individuais, caracterizadas como fossas sépticas e 
sumidouros em uma pequena parcela, e na maioria das vezes como 
fossas rudimentares (Figura 49). Esses sistemas geralmente são 
executados sem projeto adequado; também não há realização de 
sua manutenção periódica, sendo observados transbordamentos 
(Figura 50).  

Tabela 19. Indicadores de desempenho do SES de Arenápolis 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Nota-se ainda o lançamento direto de águas servidas nas vias públicas (Figura 51). Assim, identifica-se como área de risco de 
contaminação por esgotos sanitários o ribeirão Areias (Figura 52), a partir do trecho que corta o perímetro urbano. Os 
indicadores do sistema de esgotamento sanitário são apresentados na Tabela 19, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 
 

Figura 49. Vista da laje da  
fossa 

 

Figura 50. Fossa 
transbordando 

 

Figura 51. Lançamento de 
águas servidas 

 

Figura 52. Área de risco de 
contaminação (Ribeirão Areias) 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS  

O sistema de macrodrenagem no núcleo urbano de Arenápolis é 
composto por um canal construído em concreto armado, seção 
retangular, com 454 metros de extensão e 15 de largura (Figura 
53). Todo o escoamento das águas pluviais coletadas pelos 
dispositivos de macrodrenagem e microdrenagem é direcionado ao 
ribeirão Areias (Figura 54), tributário do rio Santana. A sede do 
município possui malha viária com extensão de 84,27 km, sendo 
40,43 km de vias pavimentadas (Figura 55). O sistema de 
microdrenagem em Arenápolis é constituído por meio-fio, sarjeta, 
bocas de lobo (Figura 56), trechos de galerias e poços de visita em 
concreto.  

Tabela 20. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

47,98 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

3,04 % 

Extensão total de vias do município 84,27 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 40,43 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 20, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais problemas identificados em drenagem no perímetro urbano: falta de 
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de microdrenagem existentes; locais que apresentam frequentes casos de 
alagamentos e enxurradas, principalmente na Av. Papa Paulo VI; existência de diversos pontos de erosão em vias sem 
pavimentação (Figura 57), e de assoreamento em fundo de vales e no rio Areias. 

Figura 53. Deságue da 
rede de drenagem 

 

Figura 54. Vista do  
ribeirão Areias 

 

Figura 55. Via com 
microdrenagem 

 

Figura 56. Boca de lobo 
em bom estado 

 

Figura 57. Ponto de 
erosão em vias  

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade do Secretaria de Infraestrutura e Transportes, que atende 
100% da população urbana, dispõe de seis funcionários, dois caminhões 
compactadores, ambos com capacidade de 8 m³ (Figura 58). Quanto à 
frequência da coleta e transporte, ela ocorre diariamente, no período diurno e 
noturno. Os resíduos são acondicionados em calçadas ou lixeiras suspensas 
(Figura 59). Não há tratamento dos resíduos e todo material é disposto em 
vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 60), distante 3 km da cidade. A área do 
lixão é a mesma utilizada pelo município de Nortelândia, e tem 3,85 hectares. O 
lixão fica a 550 metros do ribeirão Areias. A disposição dos resíduos de forma 
inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e 
subterrâneos. 

Tabela 21. Indicadores dos serviços de limpeza  
urbana de Arenápolis 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

1,32 Kg/hab.di
a 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de 

RSU 

100 % 

Índice de disposição 
final adequado dos 

RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

O serviço de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos do serviço de saúde é terceirizado para a empresa Centro 
Oeste Resíduos (Figura 61). Foram verificados pontos de acúmulo de resíduos volumosos e da construção civil nos passeios e 
vias públicas (Figura 62). Os indicadores de qualidade do manejo de resíduos são apresentados na Tabela 21, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 58. Caminhão 
para coleta de RSU 

 

Figura 59. Lixeira para 
acondicionamento 

 

Figura 60. Vazadouro a 
céu aberto (lixão) 

 

Figura 61. Acondicionamento 
de RSS 

 

Figura 62. Acúmulo de 
resíduos  

 

ÁREA RURAL 

O município conta com quatro assentamentos rurais: PE Imaculado Coração de 
Maria (75 famílias e 237 habitantes), Nossa Senhora Aparecida (8 famílias e 24 
habitantes) e Castelo Itapirapuã I e II (37 famílias e 117 habitantes). A 
localização é apresentada na Figura 63. Quanto ao abastecimento de água, não 
há sistema de abastecimento público de água, sendo utilizadas soluções 
individuais (poços rasos, cacimbas). Também não há tratamento do esgoto 
sanitário, e a solução é de forma individual inadequada, por meio principalmente 
de fossas negras ou rudimentares. Em relação ao manejo de águas pluviais 
pode-se dizer que não há dispositivos de drenagem; o escoamento de águas 
pluviais é superficial, sem qualquer direcionamento ou coleta das águas. Quanto 
ao manejo dos resíduos sólidos, não há coleta pública realizada pela Prefeitura. 
Em geral, os moradores enterram ou queimam os detritos. 

Figura 63. Localidades da área rural 
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6.1.3 Barra do Bugres 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudoeste mato-grossense, a 172 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 15°03’40”S 56°11’10”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) 
é de 33.644 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento 
(1,48%). Os principais pilares da economia do município são: atividades agrícolas; a indústria sucroalcooleira e da pecuária. O 
município está inserido na Região Hidrográfica do Paraguai, destacando os rios Paraguai e Sepotuba como principais corpos 
hídricos. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano, clima tropical megatérmico subúmido, com 
precipitação anual 1.300 a 1.400 mm. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e 
discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água do município. O sistema é 
composto por uma captação superficial no rio Bugres (Figura 64), 
adutora de água bruta e tratada, duas estações de tratamento (Figura 
65 e Figura 66), três reservatórios (Figura 67), seis conjuntos 
motobomba para pressurizar a distribuição da água tratada (Figura 
68), laboratório e casa de química e 9.340 ligações domiciliares. Os 
indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 22, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas: falta de rampa de acesso à 
captação, plataforma, corrimão e cobertura da balsa; inexistência de 
automação, macro e micromedidores; inexistência de mistura rápida e 
controle da vazão de tratamento de cada ETA; ETAs operando acima 
da capacidade; inexistência de tratamento do lodo produzido na ETA; 
elevado índice de perdas na distribuição; água distribuída com 
qualidade fora do padrão de potabilidade  

Tabela 22. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,08 R$/m³ 

Índice de hidrometração 20,00 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água - Km 

Volume total produzido diário 7.430 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 148,61 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100,00 % 

Índice de perdas na distribuição 43,65 % 

Índice de inadimplência 45,33 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 2.500 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

295,2 m³/hora 

 

Figura 64. Captação no 
rio Bugres 

 

Figura 65. ETA metálica 
(32 l/s) 

 

Figura 66. ETA de 
concreto (50 l/s) 

 

Figura 67. Reservatório 
RAP-01 de 1.000 m³ 

 

Figura 68. Conjuntos 
motobomba 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O responsável pela prestação dos serviços é o Departamento de 
Água e Esgoto (DAE). A rede coletora existente tem cobertura de 
21,33% da sede urbana, entretanto, a estação de tratamento de 
esgoto (Figura 69) e a estação elevatória (Figura 70) não estão 
funcionando, lançando esgoto diretamente no rio Paraguai (Figura 
71). Nas áreas onde não há rede de esgoto são utilizadas fossas 
absorventes (Figura 72). Nota-se também o lançamento direto no 
sistema de drenagem pluvial (Figura 73). Os indicadores do sistema 
estão apresentados na Tabela 23, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 23. Indicadores de desempenho do SES de 
Barra do Bugres 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 21,33 % 
Índice de coleta de esgoto 21,33 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Principais deficiências identificadas: falta de manutenção e operação da ETE e EEE (inoperantes); baixa cobertura da rede 
coletora; rede coletora existente obstruída; falta de execução de ligações domiciliares onde existe rede coletora; inexistência de 
cadastro; descumprimento do limite máximo de carga estabelecido pela outorga de diluição no rio Paraguai; ausência de 
fiscalização; inexistência de ações que exijam a adequação das fossas rudimentares; ausência de local adequado para 
tratamento do lodo das fossas. 

Figura 69. Lagoa de 
maturação da ETE 

 

Figura 70. Estação 
elevatória de esgoto 

 

Figura 71. Esgoto no rio 
Paraguai 

 

Figura 72. Fossa em 
construção na calçada 

 

Figura 73. Lançamento 
no córrego do Tanque 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Barra do Bugres é dividida em quatro 
microbacias hidrográficas: rio Paraguai, rio dos Bugres, córrego 
Criminoso e um corpo hídrico intermitente (Figura 74). Essas 
microbacias compõem o sistema de macrodrenagem, sendo 
todas pertencentes à Bacia do Rio Paraguai. A sede do 
município possui malha viária com extensão de 142 km, sendo 
70 km de vias pavimentadas (Figura 75). Entre as vias 
pavimentadas, 21 km (30%) possuem sistema de drenagem 
constituído de meios-fios, sarjetas, bocas de lobo e poços de 
visita. As galerias são de tubos de concreto e com diâmetro 
variando de 600 mm a 1.500 mm. 

Tabela 24. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

49,29 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

30,00 % 

Extensão total de vias do município 142 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 70 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas identificados: falta de manutenção das bocas de lobo (Figura 76); ligações de esgoto no sistema de 
drenagem (Figura 77); formação de erosões (Figura 78); lançamento de águas servidas nas vias públicas; e ocupação da APP 
dos córregos urbanos. Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 24, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 74. Rio Paraguai  
 

 

Figura 75. Vista de via com 
pavimentação 

 

Figura 76. Boca de lobo 
com tampa danificada 

 

Figura 77. Lançamento 
de esgoto clandestino 

 

Figura 78. Processo 
erosivo na Rua Real 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade do Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, que atende 100% da população urbana, dispõe de 16 
funcionários, três caminhões, sendo dois compactadores e um 
basculante, todos com capacidade de 15 m³ (Figura 79). Quanto 
à frequência da coleta e transporte, essa ocorre diariamente, no 
período diurno. Os resíduos são acondicionados em calçadas 
ou lixeiras suspensas (Figura 80). Não há tratamento dos 
resíduos, todo material é disposto em vazadouro a céu aberto 
[lixão] (Figura 81), distante 3 km da cidade.  

Tabela 25. Indicadores dos serviços de limpeza  
urbana de Barra do Bugres 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,78 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço de coleta 

de RSU 
100 % 

Índice de disposição final adequado dos 
RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os serviços de coleta, tratamento e disposição final de resíduos do serviço de saúde são terceirizados para a empresa Máxima 
Ambiental (Figura 82). Principais problemas identificados: pontos de acúmulo de resíduos volumosos e da construção civil, os 
chamados bolsões de lixo (Figura 83). Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão 
apresentados na Tabela 25, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 79. Caminhão 
compactador de 15 m³ 

 

Figura 80. Lixeiras 
residenciais metálicas 

 

Figura 81. Resíduos 
dispostos no lixão 

 

Figura 82. Abrigo para 
acondicionamento 

 

Figura 83. bolsão de lixo 

 

 

ÁREA RURAL 

Composta pelo distrito de Assari, os povoados de Nova Fernandópolis e Currupira, 
e os assentamentos Cabaças, Antônio Conselheiro e Campo Verde. Os sistemas 
de abastecimento de água dos distritos Assari, Currupira e Nova Fernandópolis são 
gerenciados pelo DAE, e nas demais localidades são os moradores locais. Assari e 
Campo Verde contam com captação superficial (Figura 84); Currupira e Nova 
Fernandópolis possuem poços profundos; as demais utilizam soluções individuais 
(poços-cacimbas, poços rasos, captações em minas e córregos). Nota-se que 
apenas o distrito de Assari realiza tratamento da água, dispondo de uma ETA 
(Figura 85). O sistema de esgotamento sanitário nas comunidades se baseia em 
soluções individuais, por meio de fossas e/ou sumidouros. Quanto à drenagem, 
importante ressaltar que apenas Assari dispõe de alguma infraestrutura de 
pavimentação e drenagem pluvial. No que se refere ao manejo de resíduos, a 
Prefeitura realiza coleta duas vezes por semana em Assari; em Currupira, a coleta 
é feita por empresa terceirizada, e destinação em lixão. Nas demais áreas rurais, 
os resíduos são gerenciados pelos próprios moradores, que, em geral, realizam a 
queima e/ou enterram, sem controle ou sem nenhuma proteção do solo. 

Figura 84. Captação superficial – Distrito de 
Assari 

 

Figura 85. ETA Assari 
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6.1.4 Campo Novo do Parecis 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 572 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
15º39’51”S 57º53’11”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE,2017) é de 33.551 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (4,6%). Campo 
Novo do Parecis possui base econômica assentada em atividades da pecuária e agricultura. O município está inserido na 
Região Hidrográfica Amazônica, e tem como principais corpos hídricos o rio Sucuruína, rio do Sangue, rio Membeca, rio Verde, 
rio Sacre, rio Cravari e rio Papagaio. Em relação às características territoriais, identifica-se um relevo plano e suave ondulado, 
clima tropical, com precipitação anual entre 1.900 e 2.400 mm. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que 
estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água do Parecis (DAP) é o órgão 
responsável pelo serviço de abastecimento de água do 
município (Figura 86). O sistema é composto por dez 
captações subterrâneas (Figura 87), um reservatório 
apoiado metálico com capacidade de 1.000 m³ (Figura 88). 
O tratamento se baseia em simples desinfecção, por meio 
de cloradores (Figura 89). A rede de distribuição de água 
tem extensão de 147,5 km, é mista com tubulações de PVC 
e o comportamento do sistema intermitente. Dispõe de cinco 
registros de manobra, registro de ventosa e seis 
macromedidores. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 26, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.  

Tabela 26. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,22 R$/m³ 

Índice de hidrometração 99,98 % 

Índice de macromedição 40,62 % 

Extensão da rede de água 147,5 Km 

Volume total produzido diário 12.332 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 182,99 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 59,22 % 

Índice de inadimplência 0,00 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 1.000 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Foram observadas as seguintes deficiências: déficit na reservação; falta de macromedidor na saída do reservatório; 
desativação da cloração da água de alguns poços; ausência de setorização da rede; ausência de gerador de energia; ausência 
de programas de substituição de hidrômetros com mais de cinco anos de funcionamento; o laboratório atualmente se encontra 
desativado (Figura 90). 
 

Figura 86. Sede do 
Departamento de Água 

 

Figura 87. Visão geral do 
poço (PT-08) 

 

Figura 88. Reservatório 
apoiado metálico 

 

Figura 89. Dispositivo de 
cloração por pastilha 

 

Figura 90. Laboratório de 
análises desativado 

 
 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O município de Campo Novo do Parecis não tem responsável 
pela prestação de serviço de esgoto, visto que na lei de criação 
do DAP indica que o departamento é responsável somente 
pelos serviços de abastecimento de água. No município não há 
rede coletora de esgoto, existindo somente o sistema de 
disposição do esgoto sanitário individual caracterizado como: 
fossas sépticas e sumidouros, fossas rudimentares (Figura 91), 
escoamento a céu aberto. Os efluentes, em sua maioria, são 
coletados pelos limpa-fossa ; como na cidade não há estação 
de tratamento, esses efluentes precisam ser lançados em local 
apropriado, contudo, está sendo despejado a céu aberto, no 
lixão do município (Figura 92). Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 27, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. A principal deficiência referente ao sistema 
de esgoto é a ausência de controle na execução do sistema de 
tratamento individual - na maioria das vezes realizado sem 
projeto e sem estudo de viabilidade, ou seja, avaliar o nível do 
lençol e a permeabilidade do solo. Quando a população faz uso 
de fossas rudimentares para disposição final desses efluentes, 
contamina o solo, os recursos hídricos subterrâneos, atraindo 
vetores e expondo a população a doenças de veiculação 
hídrica. 

Tabela 27. Indicadores de desempenho do SES de  
Campo Novo do Parecis 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 91. Sistema de 
Tratamento Individual  

(Fossa séptica) 

 

Figura 92. Local de 
lançamento do esgoto pelos 

limpa-fossa  
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana é margeada pelos rios Membeca e Cravari, que 
deságuam no rio do Sangue, compondo o sistema de 
macrodrenagem. Com o intuito de evitar erosões e assoreamento do 
rio Membeca, foram construídas seis bacias de infiltração, com 
suporte de gabião no talude. (Figura 93). A sede do município possui 
malha viária com extensão de 152 km, sendo 104 km de vias 
pavimentadas. O sistema de microdrenagem nas vias pavimentadas 
dispõe de meio-fio, sarjetas, guias, bocas de lobo (Figura 94), 
galerias (Figura 95), poços de visita e bacias de infiltração. Os 
indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 28, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Tabela 28. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

68,22 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

68,22 % 

Extensão total de vias do município 152 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 104 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas detectados: existência de ligações clandestinas de esgoto sanitário na rede de drenagem pluvial; 
alagamentos nos bairros Jardim das Palmeiras, Jardim Olenka e o Polo Empresarial Diogo Dutra (Figura 96); ausência de 
microdrenagem e pavimentação no bairro Jardim das Palmeiras que tem provocado o surgimento de processos erosivos 
(Figura 97); e bocas de lobo entupidas. 

Figura 93. Início do canal 
de drenagem 

 

Figura 94. Boca de lobo 
inadequada 

 

Figura 95. Obras de 
drenagem 

 

Figura 96. Alagamento 
(Jardim das Palmeiras) 

 

Figura 97. Resíduos 
acumulados 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Construtora e Prestadora de Serviços Belchior Ltda. é a empresa 
responsável pela coleta dos resíduos sólidos urbanos. Atende 100% da 
população urbana, dispõe de 20 funcionários, três caminhões 
compactadores (Figura 98), além de balança para pesagem. A coleta é 
realizada de segunda a sábado, no período diurno. Os resíduos são 
acondicionados em calçadas ou lixeiras, não há tratamento residual, todo 
material é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 99), distante 
15 km da cidade. Próximo ao lixão, houve a implantação de um aterro 
sanitário (Figura 100), que nunca foi operado, sem dispor de licença da 
Sema-MT.  

Tabela 29. Indicadores dos serviços de limpeza  
urbana de Campo Novo do Parecis 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,81 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os serviços de coleta, tratamento e disposição final de resíduos do serviço de saúde são terceirizados para a empresa Máxima 
Ambiental. Contudo, a Prefeitura realiza diariamente a coleta, com encaminhamento residual ao lixão, em uma vala de 
concreto, onde são posteriormente queimados (Figura 101). Foi constatado acúmulo de resíduos volumosos e da construção 
civil (Figura 102). Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 29, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 98. Caminhão 
compactador 

 

Figura 99. Disposição 
de resíduos em lixão 

 

Figura 100. Vala de 
resíduos sólidos 

 

Figura 101. Vala de 
concreto de RSS 

 

Figura 102. Bolsão de 
RCC 

 

ÁREA RURAL 

A área rural é composta pelos distritos de Marechal Rondon e Itamaraty 
Norte, além de assentamentos e comunidades. O abastecimento de água 
de Marechal Rondon é composto por duas captações subterrâneas (Figura 
103), reservatório e rede, operado pelo DAP. Os resíduos de Marechal 
Rondon são coletados pela empresa Belchior, duas vezes por semana, 
tendo disposição final em vala (Figura 104), sendo queimados a cada 
cinco meses. As demais localidades apresentam sistema de 
abastecimento de água individual, com poços artesianos ou cacimbas. 
Nenhuma comunidade conta com sistema de coleta e tratamento de 
esgoto; assim, utilizam-se de fossas e/ou sumidouro. Não apresentam 
sistemas de drenagem ou pavimentação asfáltica. Quanto aos resíduos, 
são gerenciados pelos próprios moradores, que, em geral, queimam e/ou 
enterram. O distrito de Itanorte pertence ao grupo Amaggi, ficando sob sua 
responsabilidade as ações envolvendo o sistema de saneamento. 

Figura 103. Poço profundo (Marechal Rondon) 

 

Figura 104. Vala para disposição dos resíduos 
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6.1.5 Denise 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudoeste mato-grossense, a 211 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 14º42’32”S 54º18’15”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE,2017) 
é de 9.115 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (3,07%). 
Denise possui base econômica assentada em atividades da pecuária e agricultura. O município está inserido na Região 
Hidrográfica do Paraguai, e os principais corpos hídricos são: rio Paraguai, rio dos Bugres e rio Bracinho. Quanto às 
características do território, identifica-se um relevo levemente dissecado e plano, clima tropical megatérmico úmido, com 
precipitação anual entre 1.400 e 1.600 mm, e temperatura média anual superior a 25,0ºC. Nota-se a ausência de legislação 
municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) é 
responsável pelo serviço de abastecimento de água do município 
(Figura 105). O sistema é composto por três conjuntos 
independentes, doze captações subterrâneas, sendo 9 ativas 
(Figura 106), tratamento simplificado de água [desinfecção] (Figura 
107), quatro reservatórios (Figura 108) e rede de distribuição de 
29,57 km de extensão, em PVC/PBA, atendendo 2.077 ligações 
(Figura 109). Os indicadores do sistema estão apresentados na 
Tabela 30, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico.  

Principais deficiências identificadas: falta de macromedidores, 
inexistência de outorga dos poços, ausência de tanque de contato 
para desinfecção, ausência de dispositivos nos barriletes e áreas 
dos PTs, falta de hidrômetros em uma parcela das ligações, corpo 
funcional incompleto, reservação insuficiente e índice elevado de 
perdas na distribuição. 

Tabela 30. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,26 R$/m³ 

Índice de hidrometração 80,55 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 29,5 Km 

Volume total produzido diário 2.904 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 119,96 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 68,66 % 

Índice de inadimplência 18 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 290 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

 

Figura 105. Fachada do 
escritório do DMAE 

 

Figura 106. Barrilete do 
PT-Boa Esperança 

 

Figura 107. Dosador de 
cloro do tipo contato 

 

Figura 108. Reservatório 
REL-01 de 100 m³ 

 

Figura 109. Ligação sem 
hidrômetro 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) é responsável pela 
prestação dos serviços, contudo, não há sistema coletivo na sede urbana, 
sendo adotadas soluções individuais, fossas rudimentares (Figura 110). O 
loteamento Itamarati, dispõe de rede coletora, emissário e estação de 
tratamento de esgoto, fossa séptica e filtro anaeróbio (Figura 111), cuja 
operação é feita pela empresa Usinas Itamarati. Atualmente a estação de 
tratamento está abandonada, sem controle da qualidade do efluente 
lançado no córrego Ponta de Cerne. Os indicadores do sistema estão 
apresentados na Tabela 31, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 31. Indicadores de desempenho do SES de  
Denise 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

As principais deficiências são: ausência de sistema de esgotamento sanitário coletivo; ausência de controle da execução de 
sistemas individuais; inexistência de ações para adequação das soluções adotadas; inexistência de conselho municipal de 
saneamento e ente regulador; existência de ligações de esgoto ao sistema de drenagem (Figura 112 e Figura 113) e 
lançamento a céu aberto (Figura 114). 

Figura 110. Fossa 
absorvente 

 

Figura 111. Área da ETE 
do loteamento Itamarati 

 

Figura 112. Ligação de 
esgoto na boca de lobo 

 

Figura 113. Lançamento 
na rede de drenagem 

 

Figura 114. Esgoto 
sanitário a céu aberto  
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Denise é dividida em duas microbacias 
hidrográficas: Córrego Ponta de Cerne e Buriti – que compõem 
o sistema de macrodrenagem, sendo todas essas inseridas na 
Bacia do Rio Paraguai. A sede do município possui malha viária 
com extensão de 46,98 km, sendo 18,15 km de vias 
pavimentadas. O sistema de microdrenagem nas vias 
pavimentadas dispõe de meio-fio, sarjetas, guias, bocas de lobo 
(Figura 115), galerias de concreto de diâmetros de 40, 60 e 80 
mm (Figura 116). Os indicadores do sistema estão 
apresentados na Tabela 32, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 32. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem 
pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

38,63 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

12,81 % 

Extensão total de vias do município 46,98 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 18,15 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Os principais problemas detectados foram: pontos de deságues que são desprovidos de dissipadores de energia (Figura 117); 
a falta de manutenção das bocas de lobo; formação de erosões (Figura 118); ligações de esgoto no sistema de drenagem 
(Figura 119); lançamento de águas servidas nas vias públicas; e ocupação da APP dos córregos urbanos. 

Figura 115. Boca de lobo 
sem tampa 

 

Figura 116. Galeria com 
acúmulo de sedimentos 

 

Figura 117. Deságue da 
galeria sem dissipador 

 

Figura 118. Processo 
erosivo na Av. Curitiba 

 

Figura 119. Ligação de 
esgoto ao sistema pluvial  

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Prefeitura de Denise possui contrato com a empresa José 
Soares de Lima - ME para realizar a coleta de lixo doméstico, 
limpeza de vias públicas e prédios públicos, remoção de 
entulhos, pintura de meio-fio, poda de árvore e grama e 
manutenção do lixão. A coleta é realizada diariamente, no 
período diurno, por um caminhão compactador, capacidade 
para 10 m³ (Figura 120). A equipe é composta por três 
funcionários e atende 100% da população urbana. 

Tabela 33. Indicadores dos serviços de limpeza urbana de Denise 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,96 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço 

de coleta de RSU 
100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os resíduos são acondicionados em calçadas ou lixeiras suspensas (Figura 121); não há tratamento dos resíduos, todo 
material é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 122), distante 1 km da cidade, a 900 metros do córrego Ponta de 
Cerne. Os serviços de coleta, tratamento e disposição final de resíduos do serviço de saúde são terceirizados para a empresa 
Centro Oeste Resíduos (Figura 123). Foram verificados pontos de acúmulo de resíduos volumosos e da construção civil 
(Figura 124). Os indicadores de qualidade são apresentados na Tabela 33, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 
 

Figura 120. Caminhão 
compactador 

 

Figura 121. Lixeira 
suspensa para resíduos 

 

Figura 122. Resíduos 
sólidos na área do lixão 

 

Figura 123. RSS em 
bombonas de plástico 

 

Figura 124. Acúmulo de 
RCC na calçada 

 

ÁREA RURAL  

A área rural é composta pelas comunidades: Gavião, Nossa Senhora de Fátima, Brito 
e Banco da Terra. Nas comunidades Gavião, Fátima e Banco da Terra os sistemas de 
abastecimento de água coletivo encontram-se parcialmente executados. Em Fátima e 
Gavião ainda faltam instalação dos painéis de comando, cloradores, bombas nos 
poços e reservatórios. Na comunidade de Banco da Terra foi executada somente a 
rede de distribuição e as ligações com hidrômetros, sendo necessária a construção do 
poço e do reservatório. Atualmente, os habitantes das comunidades utilizam soluções 
individuais para se abastecerem: poços-cacimba (Figura 125) e captações em minas. 
O sistema de esgotamento sanitário utilizado se baseia em soluções individuais – uma 
escavação no solo (fossa rudimentar ou fossa absorvente). As comunidades não 
dispõem de infraestrutura de pavimentação asfáltica ou de drenagem pluvial. E no que 
se refere ao manejo de resíduos, estes são gerenciados pelos próprios geradores, 
que, em geral, armazenam o material numa escavação (Figura 126) sem nenhuma 
proteção do solo, sendo posteriormente queimados. Os resíduos de saúde gerados na 
unidade básica (UBS) de Fátima são recolhidos pela Prefeitura a cada 15 dias, sendo 
encaminhados para a empresa que coleta os RSS da sede urbana. 

Figura 125. Poço-cacimba particular 

 

Figura 126. Destinação final de resíduos 
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6.1.6 Diamantino 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 269 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
14º24’43”S 56º32’53”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 21.294 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (1,2%). As 
principais atividades econômicas de Diamantino são os serviços da agricultura e a indústria. O município está inserido na 
Região Hidrográfica do Paraguai, e tem como principais corpos hídricos os rios Paraguai, Alegre, Claro, Diamantino, Serragem, 
Preto e Sucuriúna. Quanto às características do território, identifica-se um relevo suavizado com colinas médias, textura 
parcialmente rugosa, clima tropical, com precipitação média anual de 1.705 mm e temperatura média anual de 25,8°C. Nota-se 
a ausência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água da área urbana é 
prestado pela concessionária Águas de Diamantino 
(Figura 127). A sede urbana conta com dois SAA 
independentes, devido à localização geográfica dos dois 
setores. No Centro Histórico o sistema é composto por: 
uma captação superficial no rio Diamantino (Figura 128) e 
outra na cabeceira da Mina Areinha; ETA; quatro 
reservatórios; 65 km de rede de distribuição e 3.166 
ligações domiciliares ativas. Em Novo Diamantino: uma 
captação superficial no córrego Caju (Figura 129), ETA 
conforme Figura 130 e Figura 131, dois reservatórios (400 
m³), 58 km de rede de distribuição e 1.425 ligações 
domiciliares ativas.  

Tabela 34. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 3,02 R$/m³ 
Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 123 Km 

Volume total produzido diário 7.592 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 117,92 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 68 % 

Índice de inadimplência 26 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 1.450 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 299,88 m³/hora 
 

Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 34, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Principais deficiências identificadas: corrosão nas calhas Parshall, floculadores e decantadores da ETA 
do Novo Diamantino; ETAs funcionando acima da capacidade operacional; pressão insuficiente para abastecer a região do 
Centro Histórico; ausência de tratamento dos lodos gerados nas ETAs; trecho da rede em cimento amianto. 

Figura 127. Fachada da 
Águas de Diamantino 

 

Figura 128. Captação no 
rio Diamantino 

 

Figura 129. Captação no 
córrego do Caju 

 

Figura 130. Estação de 
tratamento (Centro) 

 

Figura 131. Vista da ETA 
Novo Diamantino 

 
 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A Águas de Diamantino é a concessionária dos serviços de esgoto. O 
município possui dois sistemas independentes, Cohab Morumbi e Novo 
Diamantino, com 15.220 metros de rede coletora, nos diâmetros de 150 a 
300 mm, em PVC, atendendo 421 ligações. Dispõe ainda de 152 poços de 
visita e 39 TIL Radial (Figura 132). O tratamento é realizado por lagoa de 
estabilização (Figura 133 e Figura 134) com disposição final em corpo 
receptor córrego Caju (Figura 135). O município apresenta 13% de 
atendimento com coleta e tratamento do esgotamento produzido. Assim, a 
população, em sua maioria, faz uso de soluções individuais inadequadas – 
como fossas rudimentares e em alguns casos fossa séptica e sumidouro.  

Tabela 35. Indicadores de desempenho do SES de 
Diamantino 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 18,08 % 
Índice de coleta de esgoto 18,08 % 

Índice de tratamento de esgotos 18,08 % 
 

 

Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 35, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Principais deficiências identificadas: ausência de sistema de esgotamento sanitário que atenda toda área 
urbana; falta de fiscalização e regulação do serviço; falta de manutenção periódica das ETEs; falta de controle da execução do 
sistema de tratamento individual; extravasamento de fossas (Figura 136); falta de controle e monitoramento adequado do 
efluente final e qualidade da água do corpo receptor do esgoto tratado. 

Figura 132. Poço de 
visita da rede de esgoto 

 

Figura 133. ETE Novo 
Diamantino 

 

Figura 134. ETE Cohab 
Morumbi 

 

Figura 135. Emissário da 
ETE Novo Diamantino 

 

Figura 136. Rua com 
esgoto extravasado 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O órgão responsável pelo sistema é a Secretaria 
Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos. O 
conjunto de macrodrenagem é constituído por um coletor 
pluvial, o qual atende alguns bairros, além dos córregos 
do Caju, Popino, Água Fria, Ribeirão Buriti e rio 
Diamantino. O sistema de microdrenagem dispõe de 
meios-fios, sarjetas e bocas de lobo (Figura 137). Em 
algumas regiões existem galerias e poços de visita (Figura 
138). O sistema viário possui extensão de 140,34 km, 
sendo 108,58 km pavimentados ou calçados.  

Tabela 36. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

77,37 % 

Índice de cobertura dos serviços de 

microdrenagem profunda6 

- % 

Extensão total de vias do município 140,3 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 108,5 Km 

Registro de incidentes (alagamentos, enchentes) Sim - 
Pontos de erosão Sim - 

Legislação específica Não - 
 

Principais deficiências identificadas: bocas de lobo em péssimo estado de conservação (Figura 139), pela falta de manutenção; 
poços de visita sem tampa (Figura 140); ligações clandestinas de esgoto nas redes de águas pluviais; lançamento das 
descargas em terreno natural, sem dissipadores de energia, provocando erosões (Figura 141); ausência de cadastro técnico da 
rede; alagamentos. Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 36, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 137. Via com 
microdrenagem 

  

Figura 138. Vista de poço 
de visita 

 

Figura 139. Vista da boca 
de lobo 

 

Figura 140. Poço de 
visita sem tampa 

 

Figura 141. Via sem 
pavimentação 

 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

O serviço de coleta dos resíduos sólidos urbanos é de competência da 
Eletroconstro Eletrificação e Construção Ltda., que atende 100% da 
população urbana, dispõe de oito funcionários, nove caminhões, sendo um 
compactador e oito do tipo caçamba (Figura 142). As coletas são setorizadas, 
sendo que na área central é realizada diariamente no período noturno, e nos 
demais bairros três vezes por semana no período diurno, e semanal em 
Deciolândia, no período diurno. Os resíduos são acondicionados em calçadas 
ou lixeiras suspensas. Não há tratamento dos resíduos e todo material 
coletado é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 143), distante 
4,2 km da cidade. O lixão fica a 200 metros do ribeirão Buriti. 

Tabela 37. Indicadores dos serviços de limpeza  
urbana de Diamantino 

Indicador 
operacional 

Valor Unidade 

Produção per capita 
de resíduo 

1,22 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de 

RSU 

100 % 

Índice de disposição 
final adequado dos 

RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os serviços de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos do serviço de saúde são terceirizados para a empresa Centro 
Oeste Resíduos (Figura 144). Principais problemas identificados: bolsões de resíduos volumosos e construção civil (Figura 145 
e Figura 146). Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 37, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 

Figura 142. Caminhão 
compactador 12 m³

 

Figura 143. Disposição a 
céu aberto

 

Figura 144. Estocagem de 
RSS em tambores

 

Figura 145. Acúmulo de 
podas de árvores

 

Figura 146. Terreno baldio 
com bolsão de lixo

 

ÁREA RURAL 

Fazem parte da área rural as seguintes comunidades: Astolas, Bojuí, Buriti, Caeté, Caju, 
Chingongo, Córrego Grande, Deciolândia, Dois irmãos, Estivado, Ilha, Frei Manoel, Mantiquira 
Meugueira, Paraguaizinho, Parecis, Pequeno Figueiredo, Peraputangas, Ponte de Pedra, Rio 
Preto, Saltinho, Sumidouro, São João, Teixeira, Três Capão. A Prefeitura é a responsável pelo 
abastecimento de água em Bojuí, que é composta por uma captação de água em poço tubular 
profundo (Figura 147), um reservatório tipo taça de 20 m³, e rede de distribuição em PEAD. 
Não dispõe de ligações hidrometradas e o custo é rateado entre os moradores. Nas demais 
localidades a população obtém água por meio de poços rasos e/ou cacimbas, sem nenhum 
tipo de tratamento da água. Nenhuma comunidade possui coleta ou tratamento de esgoto, 
sendo a disposição dos efluentes realizada em sua maioria por soluções individuais 
inadequadas, como fossas rudimentares (Figura 148). Da mesma forma, as localidades rurais 
não dispõem de infraestrutura de pavimentação asfáltica ou drenagem pluvial. Quanto aos 
resíduos, são gerenciados pelos próprios moradores, sendo depositados em valas nas 
propriedades. Após o acumulado de certo volume, o material é queimado ou enterrado. 

Figura 147. Poço profundo em 
Bojuí 

 

Figura 148. Fossa séptica em 
Bojuí 

 

                                                           
6 Não foi possível quantificar as redes coletoras de águas pluviais e bocas de lobo, devido ao fato de não existir cadastro desses dispositivos 

de microdrenagem. 
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6.1.7 Nortelândia 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião centro-sul mato-grossense, a 244 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 14º14’39”S 57º17’30”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) 
é de 5.895 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento (-
1,18%). As principais atividades econômicas de Nortelândia são os serviços da agricultura e a pecuária. O município está 
inserido na Região Hidrográfica do Paraguai e Amazônica, tendo como principais corpos hídricos o rio Santana e ribeirão Rio 
Preto. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano e suave ondulado, clima tropical, com precipitação 
média anual de 1.400 a 1.600 mm e temperatura média anual superior a 25,0ºC. Nota-se a ausência de legislação municipal 
específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água da área urbana é prestado pela 
concessionária Águas de Nortelândia (Figura 149), desde 2002. O 
sistema é composto por uma captação no rio Santana (Figura 150), 
uma ETA convencional-25 litros/s (Figura 151), casa de química 
(Figura 152), laboratório de monitoramento da qualidade da água, 
dois reservatórios com capacidade total de 850 m³ (Figura 153), 45 
km de rede de distribuição, atendendo 1.939 ligações. Os indicadores 
do sistema estão apresentados na Tabela 38, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais 
deficiências identificadas: captação operando acima do outorgado; 
aplicação incorreta de sulfato de alumínio; ausência de vertedouro 
nos filtros da ETA; águas de lavagem do filtro e os lodos da ETA são 
descartados sem tratamento; existência de rede de distribuição em 
tubos de cimento amianto; análises de coliformes totais e E. coli 
abaixo do recomendado pela Portaria nº 2.914/2011. 

Tabela 38. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,35 R$/m³ 
Índice de hidrometração 100 % 
Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 45 Km 
Volume total produzido diário 1.171 m³/dia 
Consumo per capita efetivo 155,27 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 34,35 % 
Índice de inadimplência 12,42 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 
Volume de reservação instalado 850 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 90 m³/hora 
 

Figura 149. Sede da 
Águas de Nortelândia 

 

Figura 150. Captação no 
rio Santana 

 

Figura 151. Vista da ETA 
Nortelândia

 

Figura 152. Casa de 
química e laboratório 

 

Figura 153. Reservatório 
apoiado (RAP-01) 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O serviço de esgotamento sanitário é de responsabilidade do 
Departamento de Água e Esgoto (DAE). O bairro Cohab Santo Antônio 
conta com 210 ligações, 1,61 km de rede coletora e um sistema de 
tratamento secundário (Figura 154 e Figura 155), composto por lagoas, 
atendendo 10,83% da população urbana. Contudo, o conjunto não é 
operado adequadamente, faltando manutenção e monitoramento. Não há 
instituição de cobrança pelos serviços. Nos demais bairros, o sistema de 
esgotamento sanitário é do tipo individual, por fossas sépticas e 
sumidouros, e na maioria dos casos por fossas rudimentares (Figura 156) 
ou escoamento a céu aberto (Figura 157). Os indicadores do sistema 
estão apresentados na Tabela 39, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 39. Indicadores de desempenho do SES de  
Nortelândia 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 10,83 % 
Índice de coleta de esgoto 10,83 % 

Índice de tratamento de esgotos 100 % 
 

Principais deficiências encontradas: falta controle na execução do sistema de tratamento individual; baixa cobertura de coleta e 
tratamento de esgoto; falta de operação e manutenção adequada do sistema Cohab Santo Antônio; ligações clandestinas na 
rede de drenagem (Figura 158). 

Figura 154. Tratamento 
preliminar 

 

Figura 155. Lagoa 
facultativa aerada 

 

Figura 156. Vista exterior 
da fossa 

 

Figura 157. Esgotos 
lançados nas sarjetas 

 

Figura 158. Lançamento 
no canal de drenagem 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 O sistema de macrodrenagem é composto por três canais 
artificiais, extensão total de 1.470 metros (Figura 159), com 
deságue no rio Santana; observa-se a ausência de dissipadores 
de energia (Figura 160). O sistema de microdrenagem é 
constituído por meio-fio, sarjeta, bocas de lobo, trechos de 
galerias e poços de visita em concreto. O município conta com 
44,52 km de malha viária no núcleo urbano. Destes, 75,40% 
estão com pavimentação asfáltica, meio-fio e sarjeta. Deste 
quantitativo, apenas 4,60% possui boca de lobo e galeria 
profunda. Os indicadores do sistema estão apresentados na 
Tabela 40, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 

Tabela 40. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

75,40 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

4,60 % 

Extensão total de vias do município 44,52 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 33,55 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas identificados: falta de manutenção das bocas de lobo (Figura 161), locais frequentes de alagamentos 
(Figura 162) e pontos de erosão (Figura 163), acarretando em risco de assoreamento ao rio Santana. 

Figura 159. Trechos dos 
canais existentes 

 

Figura 160. Deságue das 
águas pluviais 

 

Figura 161. Boca de lobo 
danificada 

 

Figura 162. Ocorrência de 
alagamentos 

 

Figura 163. Ocorrência de 
erosões 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Atualmente, o serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares é realizado pela 
Prefeitura de Nortelândia. Com atendimento de 100% da população urbana, 
dispõe de um caminhão compactador de 12 m³ (Figura 164) para realização dos 
trabalhos, diariamente, no período diurno. O armazenamento dos resíduos é feito 
em cestos suspensos e tambores (Figura 165). A disposição final dos resíduos é 
feita a céu aberto, lixão (Figura 166), distante 3 km da sede urbana, a 550 metros 
do ribeirão Areias e 1.000 metros ao rio Santana. Nota-se que a área do lixão é 
também utilizada pelo município de Arenápolis. Os resíduos de limpeza urbana 
também são dispostos a céu aberto, sem tratamento. Os serviços de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde são 
terceirizados para a Centro Oeste Resíduos, dispostos em abrigos temporários até 
a coleta (Figura 167). 

Tabela 41. Indicadores dos serviços de 
limpeza urbana de Nortelândia 

Indicador 
operacional 

Valor Unidade 

Produção per capita 
de resíduo 

1,21 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura 
do serviço de coleta 

de RSU 

100 % 

Índice de disposição 
final adequado dos 

RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os resíduos da construção civil são acondicionados sem padronização, sendo deixados nas calçadas e vias públicas (Figura 
168). Os indicadores de qualidade do manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 41, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 164. Caminhão 
compactador de 12 m³ 

 

Figura 165. Cesto de 
acondicionamento 

 

Figura 166. Área do lixão 
do município 

 

Figura 167. Abrigo 
temporário de RSS 

 

Figura 168. Resíduos de 
construção em via 

 

ÁREA RURAL 

O município conta com três projetos de assentamento: P.A. São Francisco, P.A. 
Raimundo da Rocha e P.A. Nossa Terra Nossa Gente. Nos assentamentos P.A. 
Raimundo da Rocha e P.A. Nossa Terra Nossa Gente não há sistema de 
abastecimento público de água. O sistema utilizado é individualizado, e a 
população utiliza de poços tubulares e poços rasos tipo cacimba (Figura 169). 
Quanto ao P.A. São Francisco, além dos poços-cacimba, como citados, existem 
quatro poços tubulares profundos e quatro reservatórios. Nos assentamentos não 
há tratamento do esgoto sanitário. Adotam-se soluções individuais inadequadas 
tipo fossas negras ou rudimentares (Figura 170). Também não há sistema de 
macro e microdrenagem, o escoamento de águas pluviais é superficial pelas vias 
encascalhadas, o que acaba provocando pequenos pontos de processos erosivos. 
Os resíduos sólidos produzidos em todos os assentamentos não são coletados 
pela Prefeitura. Em geral, os rejeitos orgânicos são utilizados como fonte de 
alimentos para animais ou utilizados como adubo. Os demais são enterrados ou 
queimados. 

Figura 169. Poço-cacimba 
PA. Nossa Terra Nossa Gente 

 

Figura 170. Vista da tampa de uma fossa 
rudimentar 
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6.1.8 Nova Marilândia 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião centro-sul mato-grossense, a 300 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 14º21’50”S 56º58’08”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) 
é de 3.159 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (2,2%). 
As principais atividades econômicas do município são: a agricultura, a pecuária e o extrativismo mineral. O município está 
inserido na Região Hidrográfica do Paraguai, tendo como principais corpos hídricos os rios Maracanã, das Tocas, Sepotuba e o 
ribeirão São Francisco de Paula. Quanto às características do território, identifica-se um relevo suave ondulado e ondulado, 
clima tropical, com precipitação média anual de 1.805 mm. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que 
estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

O Departamento de Água e Esgoto de Nova Marilândia (DAEN) é o 
órgão responsável pelo serviço de abastecimento de água do 
município (Figura 171), locado no Centro Integrado de Nova 
Marilândia (CIDEMAR). O sistema é composto por quatro poços 
profundos (Figura 172), três reservatórios (Figura 173), rede de 
distribuição com registro de manobra e descarga, porém não há 
macromedidores. A extensão da rede de água é de 16.500 metros, 
atendendo 844 ligações. Possui hidrometração em pequena 
parcela dos domicílios, porém não há efetiva leitura, havendo taxa 
fixa para toda a população. O tratamento é simplificado, por 
cloração (Figura 174). O DAEN não possui laboratório; alguns 
equipamentos existentes, contudo, não são utilizados (Figura 175).  

Tabela 42. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água7 1,37 R$/m³ 

Índice de hidrometração 40 % 
Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 16,5 Km 
Volume total produzido diário 984 m³/dia 
Consumo per capita efetivo 175,40 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

90 % 

Índice de perdas na distribuição 66,99 % 
Índice de inadimplência 12,63 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 
Volume de reservação instalado 395 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 42, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Principais deficiências identificadas: carência de manutenção dos poços; ausência de equipe técnica; 
inexistência de monitoramento da qualidade da água; poço PT-03 não dispõe de equipamento para desinfecção; falta de 
macromedidor na saída dos poços; baixa cobertura de hidrometração; ausência de cadastro da rede. 

Figura 171. Sede do 
CIDEMAR 

 

Figura 172. Estruturas 
dos poços (PT-01) 

 

Figura 173. Reservatório 
(R-03) 

 

Figura 174. Clorador de 
pastilha  

 

Figura 175. Equipamento 
de análise  

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O responsável pela prestação de serviço é o Departamento de Água e 
Esgoto. No entanto, não há sistema coletivo de esgotamento, existem 
somente soluções individuais como fossas sépticas e sumidouros, e na 
maioria das vezes fossas rudimentares (Figura 176), escoamento a céu 
aberto (Figura 177) e ligações na rede de drenagem (Figura 179). Foi 
identificado o despejo de resíduos de limpa-fossa no solo do lixão 
municipal, sem qualquer tratamento prévio (Figura 178). Nota-se o 
transbordamento constante das fossas sépticas do conjunto habitacional 
Residencial Primavera (Figura 180). Os indicadores do sistema estão 
apresentados na Tabela 43, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 43. Indicadores de desempenho do SES de  
Nova Marilândia 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0,00 % 

 

As principais deficiências se referem à ausência de controle na execução de tratamento individual, que, em geral, é realizado 
sem estudo de viabilidade técnica, ou seja, sem avaliar o nível do lençol e a permeabilidade do solo. 

Figura 176. Sistema de 
tratamento por fossa 

 

Figura 177. Escoamento 
a céu aberto 

 

Figura 178. Efluentes 
despejados no lixão 

 

Figura 179. Despejo de 
água servida 

 

Figura 180. Transbordamento 
de fossa 

 

 

                                                           
7 Em média, não há leituras desses dispositivos. Assim, a cobrança pelo serviço é realizada com taxa mínima para cada categoria de uso 

(residencial, comercial, industrial e público). 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana é cortada pelo córrego Pau Grosso e ribeirões 
São Francisco de Paula e Maria Joana, os quais compõem o 
sistema de macrodrenagem. O lançamento das águas pluviais 
é feito no ribeirão São Francisco de Paula, que possui um 
dissipador de energia, do tipo escada hidráulica (Figura 181). 
Também dispõe de uma bacia de infiltração (Figura 182). Há 
microdrenagem em todas as ruas pavimentadas, entretanto, 
apenas a Av. Tiradentes dispõe de bocas de lobo, PV e 
galerias. O sistema viário possui extensão de 19,88 km, sendo 
16,87 km pavimentados. Os indicadores do sistema estão 
apresentados na Tabela 44, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 44. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem 
pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

84,85 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

2,79 % 

Extensão total de vias do município 19,88 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 16,87 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Não - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Devido à topografia acentuada, o município de Nova Marilândia não sofre com os efeitos de enchentes ou alagamentos. Foram 
observados pontos de erosão nos bairros Renascer, Residencial Primavera e Vila Nova (Figura 183 e Figura 184); e de 
acúmulo de resíduos nos deságues de águas pluviais. Foi identificada uma ligação clandestina de esgoto na rede de água 
pluvial de um empreendimento de grande porte localizado na Avenida Tiradentes (Figura 185). 

Figura 181. Dissipador de 
energia 

 

Figura 182. Bacia de 
infiltração 

 

Figura 183. Via com 
erosão na parte lateral 

 

Figura 184. Pavimento 
com erosão  

 

Figura 185. Ligação de 
esgoto na rede pluvial 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Atualmente, o serviço de coleta de resíduos sólidos domésticos é realizado 
pela Prefeitura Municipal de Nova Marilândia, que atende 100% da área 
urbana, sendo realizada diariamente no período matutino em todos os 
bairros. Para realizar esses serviços a Prefeitura dispõe de um caminhão 
compactador com 15 m³ de capacidade (Figura 186). O armazenamento 
dos resíduos é feito em cestos suspensos e tambores. A disposição final 
dos resíduos é realizada no lixão (Figura 187) localizado a 7,4 km do 
centro da cidade. 

Tabela 45. Indicadores dos serviços de limpeza  
urbana de Nova Marilândia 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,469 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do serviço 
de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os resíduos de limpeza urbana também são dispostos a céu aberto, sem tratamento. O serviço de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde são terceirizados para a Centro Oeste Resíduos, dispostos em 
caixas e sacolas até a coleta (Figura 188). Os bairros Vila Nova, Renascer e Jardim Planalto II possuem diversos bolsões de 
lixo próximo ao córrego Pau Grosso, terrenos baldios com grande quantidade de resíduos de construção civil e podas de 
árvores (Figura 189 e Figura 190). Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados 
na Tabela 45, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 186. Caminhão 
compactador para coleta  

 

Figura 187. Visão geral 
do lixão 

 

Figura 188. Caixa para 
armazenamento de RSS  

 

Figura 189. Resíduos 
volumosos em calçadas 

 

Figura 190. Bolsões de 
lixo 

 

ÁREA RURAL 

No território municipal de Nova Marilândia existem diversas propriedades rurais, como fazendas e chácaras. As áreas rurais em 
sua maioria apresentam sistema de abastecimento de água individual, com poços artesianos ou cacimbas. Cada residência 
apresenta próprio reservatório, e o tratamento da água consiste na aplicação do hipoclorito, quando tal produto é distribuído 
pela prefeitura. As localidades rurais não possuem sistema público de coleta e tratamento de esgoto, e a população utiliza 
majoritariamente fossas negras ou rudimentares (conhecidas como rudimentares) e, por vezes, fossa séptica e sumidouro, 
para a disposição do esgoto. Da mesma forma, não apresentam sistemas de drenagem, não há pavimentação asfáltica, 
galerias de águas pluviais ou bocas de lobo. A Prefeitura Municipal informou que realiza constantemente a manutenção das 
estradas vicinais. Foi informado que cerca de 80% das estradas vicinais de Nova Marilândia se encontram em bom estado de 
conservação. No que se refere aos resíduos sólidos domésticos produzidos na zona rural, esses são de responsabilidade do 
próprio morador, que normalmente os deposita em valas e, após acumular certo volume, o material é queimado e enterrado.  
Os resíduos orgânicos são separados para serem usados no trato das criações e como adubo orgânico. 
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6.1.9 Nova Maringá 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 392 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
13º01’14”S 57º05’18”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 8.182 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (5,25%). As 
principais atividades econômicas são a agricultura e a pecuária. Nova Maringá está inserido na Região Hidrográfica 
Amazônica, apresentando como principais corpos hídricos os rios Arinos, do Sangue, Tomé de França, das Flores, e Ponte de 
Pedra. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano e suave ondulado, clima tropical, com precipitação 
média anual entre 1.400 e 2.000 mm. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e 
discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é o órgão 
responsável pelo serviço de abastecimento de água (Figura 
191), não dispondo de um departamento instituído. O sistema 
é composto por 11 poços profundos (Figura 192); sete 
reservatórios (Figura 193); 30 km de rede de distribuição, em 
material PVC, com diâmetros variando de 50, 75, 100, 150, 
200 e 250 mm, e trechos em amianto; 1.110 ligações de água, 
sendo 72% hidrometradas. Alguns poços possuem estrutura 
para cloração, porém estes não estão sendo utilizados (Figura 
194 e Figura 195). A Prefeitura possui instalados dois 
medidores de vazão ultrassônico, (macromedidores). Porém, 
os macromedidores existentes não estão sendo utilizados e 
aferidos, e nunca passaram por calibração. Os indicadores do 
sistema estão apresentados na Tabela 46, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Tabela 46. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,5 R$/m³ 
Índice de hidrometração 72 % 
Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 30 Km 
Volume total produzido diário 2.596 m³/dia 
Consumo per capita efetivo 175,40 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 
Índice de perdas na distribuição 74,75 % 

Índice de inadimplência8 98,5 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 
Volume de reservação instalado 442 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Principais deficiências identificadas no sistema: dispositivos em estado de conservação ruim; ausência de tratamento e 
monitoramento da qualidade da água; ausência de cadastro de rede; insuficiência de macro e micromedição; elevado índice de 
inadimplência. Não se cobra pelo consumido, e sim por taxa mínima. 

Figura 191. Estrutura 
da Prefeitura Municipal 

 

Figura 192. Visão geral 
do PT-01 

 

Figura 193. Reservatório 
elevado metálico 

 

Figura 194. Tanque de 
preparo de solução 

 

Figura 195. Casa de 
produtos químicos  

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Nova Maringá não tem responsável pela prestação de serviço de esgoto, 
haja vista que não há sistema convencional de coleta e tratamento. A 
quase totalidade das residências do município utiliza fossa rudimentar 
(Figura 196), algumas poucas apresentam o sistema de fossa e 
sumidouro para tratar seu esgoto. A execução do sistema individual é 
geralmente realizada sem projeto adequado e também não há 
manutenção periódica.  

A limpeza das fossas é feita por equipe específica com utilização de 
caminhões. A falta de coleta e tratamento faz com que esses efluentes 
sejam despejados diretamente no solo ou lançados em corpos hídricos. O 
lodo retirado das fossas tem como destino de lançamento o lixão do 
município. Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 47, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Principais deficiências identificadas: falta de sistema de esgotamento 
sanitário coletivo na sede urbana; ausência de controle da execução do 
sistema de tratamento individual; inexistência de ações para adequação 
das soluções adotadas; inexistência de conselho municipal de 
saneamento e ente regulador. 

Tabela 47. Indicadores de desempenho do SES de Nova 
Maringá 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 196. Vista externa de fossa rudimentar 

 

  

                                                           
8 Não foi possível a realização da quantificação do índice real de inadimplência em Nova Maringá. Valor obtido a partir do confronto do valor 

faturado e o valor arrecadado para o ano de 2015, com informações cedidas pelo setor de tributação da Prefeitura, responsável pelas 
informações do sistema de água e esgoto. 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A Secretaria Municipal de Obras é o setor responsável pelo 
sistema e manejo da drenagem urbana. Verificou-se a 
inexistência de um plano de manutenção periódica e corretiva 
dos sistemas de microdrenagem existentes. Varrição e limpeza 
pública constituem-se em único serviço de manutenção 
verificado no município. A região urbana é cortada pelo córrego 
Bilú (Figura 197), que se une a outros córregos compondo o 
sistema de macrodrenagem. O sistema de microdrenagem é 
constituído por meio-fio, sarjeta, bocas de lobo (Figura 198), 
galerias, de 400 a 1.000 mm de diâmetro (Figura 199), e 
dissipadores de energia (Figura 200). O município conta com 
32,74 km de malha viária no núcleo urbano; destes, 38,55% são 
pavimentados e dotados de meio-fio e sarjeta. Não há 
ocorrência de alagamentos.  

Tabela 48. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

38,55 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

9,23 % 

Extensão total de vias do município 32,74 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 12.62 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Não - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 48, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Principais problemas identificados na sede urbana: erosões em ruas não pavimentadas (Figura 201); 
baixa cobertura com microdrenagem tipo bocas de lobo e galerias; inexistência dos serviços de manutenção preventiva. 

Figura 197. Córrego Bilú 
na área urbana 

 

Figura 198. Boca de lobo 
na Av. Amos Bernardino 

 

Figura 199. Deságue de 
galeria pluvial 

 

Figura 200. Dispositivo de 
dissipação de energia 

 

Figura 201. Via com 
pontos de erosão 

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Secretaria Municipal de Obras é responsável pelo manejo de resíduos 
sólidos, atendendo 95% da população urbana. O armazenamento dos 
resíduos domésticos é feito em cestos suspensos e tambores (Figura 202). 
A coleta é realizada quatro vezes por semana, por três funcionários, 
utilizando de um caminhão compactador com capacidade para 10 m³ 
(Figura 203). Os resíduos são dispostos em vazadouro a céu aberto (lixão) 
localizado a 900 metros da sede urbana (Figura 204). O município possui 
instalado um aterro sanitário (Figura 205), porém não está operando 
devido à inexistência da licença de operação. Os serviços de limpeza 
urbana são realizados quinzenalmente, por quatro funcionários.  

Tabela 49. Indicadores dos serviços de limpeza  
urbana de Nova Maringá 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

1,17 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde são terceirizados para a 
Centro Oeste Resíduos, dispostos em abrigo até a coleta (Figura 206). Os indicadores de qualidade do manejo de resíduos 
estão apresentados na Tabela 49, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 202. Lixeira para 
acondicionamento 

 

Figura 203. Caminhão 
compactador de 10 m³ 

 

Figura 204. Disposição a 
céu aberto 

 

Figura 205. Situação Atual 
da Vala de resíduos 

 

Figura 206. Abrigo para 
armazenagem de RSS 

 

ÁREA RURAL 

A área rural é composta pelo distrito de Brianorte, com 1.548 habitantes, projetos de 
assentamento e comunidades dispersas. A Prefeitura é a responsável pelo 
abastecimento de água no distrito. Para a captação de água são utilizados três poços 
profundos (Figura 207). Não existem hidrômetros nas ligações, uma vez que os custos 
operacionais são rateados pelos moradores. Dispõe ainda de três reservatórios 
elevados (Figura 208). As localidades rurais não possuem sistema público de coleta e 
tratamento de esgoto, e a população utiliza majoritariamente fossas rudimentares e, por 
vezes, fossa séptica e sumidouro para a disposição do esgoto. Da mesma forma, não 
apresentam sistemas de drenagem, não há pavimentação asfáltica, galerias de águas 
pluviais ou bocas de lobo. No que se refere aos resíduos sólidos, são coletados três 
vezes por semana, pela Prefeitura Municipal e encaminhados para o lixão da sede 
urbana. Não foram verificados bolsões de lixo ao redor da comunidade. Os resíduos do 
serviço de saúde são armazenados em caixas e sacolas, e encaminhados por 
ambulância até a sede urbana para serem recolhidos pela empresa contratada. 

Figura 207. Vista externa do PT-01 

 

Figura 208. Reservatório elevado (10 
m³) 
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6.1.10 Nova Olímpia 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudoeste mato-grossense, a 207 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 14º46’58”S 57º17’22”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) 
é de 19.465 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento 
(2,13%). As principais atividades econômicas de Nova Olímpia são os serviços, a agricultura e a indústria. O município está 
inserido na Região Hidrográfica do Paraguai, tendo os rios Branco, Bracinho, Mineiro, Lambari, São João, Taquara, Jacu, 
Riozinho, Angelim, Tarumã e o Sepotuba como os principais corpos hídricos. Quanto às características do território, identifica-
se um relevo plano e suave ondulado, clima tropical, com precipitação média anual entre 1.400 e 1.600 mm e temperatura 
média anual superior a 25,0ºC. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o 
planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água é administrado pelo 
Departamento de Água e Esgoto [DAE] (Figura 209). O 
sistema é constituído de: captação superficial no córrego 
do Mineiro (Figura 210); uma estação de tratamento de 
água (Figura 211); laboratório de físico-química (Figura 
212); quatro reservatórios, sendo um desativado (Figura 
213); 75 km de rede de distribuição em PVC; e 5.079 
ligações prediais ativas, sendo 75,86% hidrometradas. 
Os indicadores do sistema estão apresentados na 
Tabela 50, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 50. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água9 2,30 R$/m³ 

Índice de hidrometração 75,86 % 
Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 75 Km 
Volume total produzido diário  4.762 m³/dia 
Consumo per capita efetivo 186,01 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100,00 % 
Índice de perdas na distribuição 32,94 % 

Índice de inadimplência 45 % 
Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 1.400 m³ 
Capacidade de tratamento da ETA 270 m³/hora 

 

Principais deficiências identificadas: bombas da captação assentadas ao nível do solo; dispositivos da ETA em péssimo estado 
de conservação; falta de capacitação e treinamento dos operadores; tempo de operação e lavagem dos dispositivos 
insuficientes; falta da operacionalização do laboratório; falta de ação para desativar ligações clandestinas; inexistência de 
macromedição; falta de leitura nas ligações micromedidas; baixa realização de análises microbiológicas da água; cadastro de 
redes desatualizado. 
 

Figura 209. Sede do 
DAE 

 

Figura 210. Captação no 
córrego do Mineiro 

 

Figura 211. Vista externa 
da ETA Nova Olímpia 

 

Figura 212. Laboratório e 
aparelhos físico-químicos 

  

Figura 213. Reservatório 
(RAP-01 e RAP-02) 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O responsável pela prestação do serviço é o Departamento de Água e 
Esgoto (DAE), contudo, o município não dispõe de sistema coletivo 
público de coleta e tratamento de esgoto instalado. A disposição do esgoto 
sanitário é feita de forma individual, por meio de fossa rudimentar (Figura 
214), ou sistema de fossa, filtro e sumidouro. A limpeza das fossas é feita 
por meio de caminhões limpa-fossa , destinando os resíduos no lixão do 
município. Foram identificadas ligações clandestinas de esgoto nas redes 
de águas pluviais e canais, e até o lançamento desses efluentes 
diretamente nas sarjetas. Observa-se esgoto bruto chegando no córrego 
São João (Figura 215). Os indicadores do sistema estão apresentados na 
Tabela 51, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas: ausência de sistema de esgotamento 
sanitário coletivo na área urbana; falta de controle da execução do sistema 
de tratamento individual; inexistência de ações para adequação das 
soluções adotadas; inexistência de conselho municipal de saneamento e 
ente regulador. 

Tabela 51. Indicadores de desempenho do SES de  
Nova Olímpia 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0,00 % 

 

Figura 214. Vista externa 
da fossa rudimentar 

 

Figura 215. Lançamento 
irregular no córrego  

 

 
 

                                                           
9 Na falta de hidrômetros (ou na ausência), é aplicada uma taxa mínima no valor de R$ 14,59. 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS  

A Secretaria de Infraestrutura e Obras é responsável pelo 
sistema. Nota-se que não existe manutenção periódica das 
galerias, e somente para limpeza das bocas de lobo. Existe um 
cadastro não atualizado do sistema de drenagem. O sistema de 
macrodrenagem é constituído pelos canais (Figura 216) e 
córregos Mineiro, Lambari, Escondido e rio Angelim. Estes 
recebem as águas de escoamento superficial, conduzidas por 
meio de vias pavimentadas, sarjetas, bocas de lobo (Figura 217) 
e rede subterrânea, e demais dispositivos de microdrenagem. 
Próximas aos córregos, poucas unidades de dissipação de 
energia. 

Tabela 52. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem 
pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

53,37 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

7,29 % 

Extensão total de vias do município10 90,43 Km 

Extensão total de vias pavimentadas 48,27 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

O sistema viário possui extensão total de 90,43 km, sendo 48,27 quilômetros (correspondente a 53,4%) pavimentados. De 
acordo com informações, 6,6 quilômetros do sistema viário possuem drenagem profunda. Os indicadores do sistema estão 
apresentados na Tabela 52, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Os principais 
problemas foram: ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem (Figura 218); pontos de ocorrência de alagamentos, 
inundações (Figura 219), enchentes e erosão (Figura 220). 

Figura 216. Canais da 
macrodrenagem 

 

Figura 217. Dispositivos 
de microdrenagem 

 

Figura 218. Lançamento 
de esgoto em córrego 

 

Figura 219. Ponto de 
inundação 

 

Figura 220. Erosão na 
Rua 11 (Jardim Itamarati) 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Prefeitura terceirizou os serviços de coleta, transporte e destinação final 
dos resíduos sólidos urbanos, sendo de responsabilidade da empresa RG 
Serviços, com oito funcionários na coleta e sete na limpeza e serviços 
públicos, atendendo 99% da área urbana. O acondicionamento não possui 
um padrão, utilizam-se de tambores e lixeiras. A coleta é realizada 
diariamente, períodos diurno e noturno. A Secretaria de Obras conta com 
dois caminhões compactadores (Figura 221). O município não dispõe de 
aterro sanitário; todos os resíduos são encaminhados à área de disposição a 
céu aberto (lixão) a 2,19 km da sede urbana (Figura 222).  

Tabela 53. Indicadores dos serviços de limpeza  
urbana de Nova Olímpia 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,79 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

99 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Não há ponto de entrega de resíduos volumosos, sendo depositados em terrenos baldios e vias, formando bolsões de lixo 
(Figura 223). Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 53, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Os resíduos de serviço de saúde são acondicionados nas unidades de saúde (Figura 224), 
com a coleta e destinação final feitas pela empresa Máxima Ambiental. Nota-se que, até 2015, os resíduos eram dispostos em 
vala (Figura 225), localizada no lixão, onde eram queimados. 

Figura 221. Veículo para 
coleta de RSDC 

 

Figura 222. Área de 
disposição a céu aberto 

 

Figura 223. Bolsão de 
resíduos volumosos 

 

Figura 224. Local do 
acondicionamento  

 

Figura 225. Antiga vala 
de queima dos resíduos 

 

ÁREA RURAL 

O município conta com 11 projetos de assentamento: P.A. Rio Branco, Riozinho, 
Paloma, Usiel Pereira, Nova Conquista, São José, Antônio Conselheiro, Vale do Sol, 
Prega Fogo, Pé da Serra e Paulista. O DAE é o responsável pelo abastecimento de 
água no P.A. Rio Branco, dispondo de três poços tubulares (Figura 226) e três 
reservatórios. Não existem hidrômetros nas ligações, o custeio do sistema é rateado 
pelos moradores. Nas demais comunidades a população obtém água por meio de 
poços freáticos (poços amazonas ou cacimbas). As localidades rurais não possuem 
sistema público de coleta e tratamento de esgoto, a população utiliza fossas 
rudimentares e, por vezes, fossa séptica e sumidouro, para a disposição do esgoto. Da 
mesma forma, não apresentam sistemas de drenagem, não há pavimentação asfáltica, 
galerias de águas pluviais ou bocas de lobo. No que se refere aos resíduos sólidos, 
estes são depositados em valas nas propriedades; após o acumulado de certa 
quantidade, o material é queimado e enterrado (Figura 227). 

Figura 226. Poço Tubular n° 02 

 

Figura 227. Vala para queima de 
resíduos 

 

                                                           
10 Nova Olímpia não possui um cadastro técnico das vias pavimentadas e não pavimentadas atualizado. 
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6.1.11 Porto Estrela 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudoeste mato-grossense, a 134 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 15º19’27”S 57º22’30”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) 
é de 2.973 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento (-
2,51%). As principais atividades econômicas de Porto Estrela são a agricultura e a pecuária. O município está inserido na 
Região Hidrográfica do Paraguai, tendo como principais corpos hídricos o rio Paraguai, córrego do Cavalo, Ribeirão e 
Salobinha. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano e baixo, levemente ondulado, clima tropical, 
com precipitação média anual de 1.300 a 1.400 mm. Nota-se a ausência de órgão específico de planejamento físico-territorial 
e, na legislação, a ausência de Plano de Recursos Hídricos para o município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão 
responsável pelos serviços de abastecimento de água (Figura 
228). O SAA é composto de três subsistemas, totalizando seis 
captações subterrâneas (Figura 229), três reservatórios (Figura 
230), rede distribuição de PVC, com 16,69 km de extensão, 
atendendo 735 ligações. O tratamento da água se dá por 
simples cloração (Figura 231). A automação dos sistemas é 
realizada por dispositivos de chaves-boias instalados nos 
reservatórios que realizam o acionamento/desligamento das 
bombas dos poços (Figura 232). Os indicadores do sistema 
estão apresentados na Tabela 54, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 54. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,50 R$/m³ 
Índice de hidrometração 68,00 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 16,69 Km 

Volume total produzido diário 308 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 148,61 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100,00 % 

Índice de perdas na distribuição 46,97 % 

Índice de inadimplência 45,31 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 190 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Principais deficiências identificadas: inexistência de macromedidores e outorga dos poços; falta de grupo gerador para suprir 
falta de energia; complementação de hidrômetros; ausência de dispositivos de proteção nos barriletes dos poços; falta de cerca 
de proteção para restrição do acesso; elevado índice de perdas e de inadimplência. 

Figura 228. Fachada do 
DAE de Porto Estrela 

 

Figura 229. Barrilete 
do poço PT-02 

 

Figura 230. Reservatório 
tipo taça de 40 m³ 

 

Figura 231. Sistema de 
cloração do PT-06 

 

Figura 232. Quadro de 
comando dos poços 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O órgão responsável pela prestação dos serviços de esgotamento 
sanitário é o DAE. Atualmente, apenas o bairro Vila Planalto dispõe de 
rede coletora de esgoto, em PVC, com diâmetro de 150 mm, atendendo 50 
residências. Porém, a ETE se encontra inoperante, e o efluente vem sendo 
encaminhado sem tratamento para o córrego do Cavalo (Figura 233). A 
estação de tratamento de esgoto (ETE) é composta por fossa séptica 
seguida de filtro anaeróbio (Figura 234 e Figura 235). Nos demais bairros 
não há rede coletora de esgoto, sendo adotado o sistema de disposição 
individual inadequado, por meio de fossas absorventes (Figura 236). Os 
indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 55, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 55. Indicadores de desempenho do SES de 
Porto Estrela 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 6,80 % 
Índice de coleta de esgoto 6,80 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0,00 % 

 

As principais deficiências são: os sistemas de tratamento individuais são executados sem estudos e projetos; há lançamento 
de efluentes das máquinas de lavar roupas nas vias públicas; os resíduos de manutenção das fossas (lodo) são destinados ao 
lixão, no solo, sem tratamento (Figura 237); inexistência de plano de manutenção, inspeção e operação da rede coletora e 
ETE; rede coletora atendendo apenas 6,80% da população urbana. 

Figura 233. Lançamento 
do efluente no córrego 

 

Figura 234. Falta de 
manutenção na ETE 

 

Figura 235. Vista da ETE 
do Vila Planalto 

 

Figura 236. Fossa séptica 
na calçada 

 

Figura 237. Despejo de 
resíduos de fossa  
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O perímetro urbano é cortado pelo córrego do Cavalo, margeia o rio 
Paraguai e está próximo ao ribeirão Salobinha e córrego Ribeirão. 
Esses corpos hídricos compõem o sistema de macrodrenagem. O 
sistema de microdrenagem existente é composto de bocas de lobo 
simples e duplas e galeria com tubos de concreto, com diâmetro de 
400 mm a 1.000 mm. A descarga ocorre em uma ponta de ala sem 
dissipador de energia, seguindo por uma vala a céu aberto até o 
córrego do Cavalo (Figura 238). A sede urbana possui uma malha 
viária com extensão total de 19,25 km, sendo 4,80 km de vias 
pavimentadas. Os indicadores do sistema estão apresentados na 
Tabela 56, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tabela 56. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

24,93 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

12,52 % 

Extensão total de vias do município 19,25 Km 
Extensão total de vias 

pavimentadas 
4,80 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas identificados: alagamentos (Figura 239), devido à baixa declividade na região; processos erosivos (Figura 
240), bocas de lobo danificadas (Figura 241) e presença de lixo nos deságues das galerias de águas pluviais (Figura 242); 
edificações em cota inferior ao nível da rua, ficando suscetíveis a alagamentos. 

Figura 238. Deságue sem 
dissipador 

 

Figura 239. Alagamento 
na Rua J. Kubitschek 

 

Figura 240. Erosão no 
ponto de deságue 

 

Figura 241. Entrada da 
boca de lobo quebrada 

 

Figura 242. Resíduos na 
boca de lobo 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

São de responsabilidade da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços 
Urbanos os serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos 
sólidos urbanos em Porto Estrela. Não existe padronização para 
acondicionamento dos resíduos, sendo dispostos nas calçadas ou lixeiras 
(Figura 243). A coleta é realizada por quatro funcionários, utilizando de um 
trator equipado com carroceria com capacidade de 4,22 m³ (Figura 244). A 
coleta dos resíduos domiciliares é realizada três vezes na semana no período 
diurno. Não há tratamento dos resíduos, sendo todo material disposto no lixão 
(Figura 245), distante 2 km do perímetro urbano. Os indicadores do sistema 
estão apresentados na Tabela 57, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 57. Indicadores dos serviços de limpeza  
urbana de Porto Estrela 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,89 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de 

RSU 

100 % 

Índice de disposição 
final adequado dos 

RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

A coleta dos resíduos de serviços de saúde é realizada pela vigilância sanitária, com veículo específico, que transporta os 
resíduos armazenados temporariamente no PSF até o lixão semanalmente, onde são queimados dentro de manilhas de 
concreto (Figura 246). Não foram observados bolsões de lixo, no entanto foram verificados pontos da área urbana com 
resíduos volumosos e da construção civil acumulados nos passeios e vias públicas (Figura 247). 

Figura 243. Lixeira 
residencial metálica 

 

Figura 244. Trator com 
reboque para coleta 

 

Figura 245. Resíduos 
dispostos no lixão 

 

Figura 246. Manilhas de 
concreto no lixão 

 

Figura 247. RCD na área 
de calçada 

 

ÁREA RURAL 

A área rural de Porto Estrela contempla seis assentamentos (Voltinha, Vão Grande, 
Vãozinho, Novo Oriente, Saloba Grande, Banco da Terra) e 11 comunidades rurais 
(Pindaival, Monjolinho, Saloba Grande, Novo Oriente, Luzia, Boi Morto, Salobinha, 
Sete Barreiros, Campo Novo, São Francisco (“Pé de Galinha”) e Cascalheira. 
Serviços de abastecimento de água são prestados pelo DAE, contando com nove 
sistemas compostos por oito poços tubulares e uma mina d’água (Figura 248). Não 
há sistemas para desinfecção da água. A reservação de água é feita por 
reservatórios apoiados, metálicos, tipo taça. Em todas as comunidades, a rede de 
distribuição é em PVC, no diâmetro nominal de 50 mm. As propriedades que não 
são atendidas pelos sistemas existentes utilizam poços amazonas, ou cacimbas. As 
localidades rurais não possuem sistema público de coleta e tratamento de esgoto; a 
população utiliza fossas rudimentares e, por vezes, fossa séptica e sumidouro, para 
a disposição do esgoto. Da mesma forma, não apresentam sistemas de drenagem, 
não há pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais ou bocas de lobo. No que 
se refere aos resíduos sólidos, estes são depositados em valas, nas propriedades, 
onde são acumulados e queimados, ou enterrados (Figura 249). 

Figura 248. Proteção da captação e 
reservação na comunidade Banco da Terra 

 

Figura 249. Resíduos depositados em vala 
(Comunidade Pé de Galinha) 
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6.1.12 Santo Afonso 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião centro-sul mato-grossense, a 400 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 14º29’52”S 57º00’40”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) 
é de 3.050 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento (-
0,35%). As principais atividades econômicas de Santo Afonso são a agricultura e a pecuária. O município está inserido na 
Região Hidrográfica do Paraguai, e tem como principais corpos hídricos os rios Sepotuba e Sepotubinha, córrego Riozinho e 
do Meio, além do ribeirão Areias. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano e suave ondulado, clima 
tropical, com precipitação média anual de 2.000 mm e temperatura média anual de 24°C. Nota-se a ausência de legislação 
municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Serviço de Água e Esgoto (SAE) é o setor responsável pelo 
sistema de abastecimento, instalado na Prefeitura Municipal 
(Figura 250). O sistema é composto por três captações 
subterrâneas (Figura 251, Figura 252 e Figura 253), um 
reservatório elevado de concreto (Figura 254), com capacidade 
de 100 m³, rede de distribuição de 4,8 km de extensão, 
atendendo 589 ligações, sendo 10% hidrometradas. Não há 
leitura dos hidrômetros, a cobrança se dá por taxa fixa. O 
tratamento é por simples desinfecção por cloração. Nota-se 
que parte da população faz uso de poços particulares, não 
existindo monitoramento e controle de qualidade. Os 
indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 58, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tabela 58. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,23 R$/m³ 

Índice de hidrometração 10,00 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 4,80 Km 

Volume total produzido diário  434,17 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 148,61 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100,00 % 

Índice de perdas na distribuição 47,09 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 100,00 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

As principais deficiências são: inexistência de informações dos poços e cadastro da rede; carência de manutenção dos poços 
(ocorrência de vazamentos e incrustações); inexistência de laboratório e equipamentos para monitoramento da qualidade; falta 
de macromedidor; baixa cobertura de micromedição; intermitência na distribuição e inexistência de dados sobre inadimplência. 

Figura 250. Prefeitura de 
Santo Afonso 

 

Figura 251. Poço 
profundo (PT-01) 

 

Figura 252. Poço profundo 
(PT-02) 

 

Figura 253. Poço profundo 
(PT-03) 

 

Figura 254. Vista frontal 
do reservatório 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Serviço de Água e Esgoto (SAE) é o setor responsável pela prestação do 
serviço de esgotamento. Santo Afonso tem sistema coletivo de esgotamento 
sanitário em implantação, porém sem efetiva atividade operacional. A obra está 
sendo executada em duas etapas, sendo que apenas a primeira foi executada, 
correspondendo à instalação de rede coletora na Rua Sebastião Jacinto, desde a 
Rua Prudêncio Lopes até a estação elevatória de esgoto (Figura 255 e Figura 
256), enviando ao sistema de tratamento, por lagoas de estabilização (Figura 257, 
Figura 258 e Figura 259). A extensão da rede coletora é de 951 metros de PVC 
com diâmetro de 150 mm, contemplando 66 ligações prediais. A outra parte do 
município possui sistema de tratamento individual, composto por fossa e 
sumidouro ou fossa rudimentar para tratar o esgoto produzido nas residências. 

Tabela 59. Indicadores de desempenho do 
SES de Santo Afonso 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento 
urbano 

0,00 % 

Índice de coleta de 
esgoto 

0,00 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0,00 % 

 

Principais deficiências identificadas: ausência de sistema de esgotamento sanitário coletivo na área urbana; ausência de 
controle da execução do sistema de tratamento individual; falta de ações para adequação das soluções adotadas; inexistência 
de conselho municipal de saneamento e ente regulador; obra do SES inacabada, com a estrutura construída sendo 
deteriorada. Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 59, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 255. Poço de 
sucção de esgoto 

 

Figura 256. Estação 
Elevatória de Esgoto 

 

Figura 257. Grades na 
entrada do sistema 

 

Figura 258. Lagoa de 
maturação 

 

Figura 259. Vista da lagoa 
facultativa 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Santo Afonso é margeada pelos corpos hídricos 
córrego do Falcão e ribeirão Areias (Figura 260), que se unem 
próximo do perímetro urbano compondo o sistema de 
macrodrenagem. Há dois pontos de lançamento das águas pluviais, 
sendo um deles feito diretamente no corpo hídrico (Figura 261) e 
outro feito em bacia de contenção (Figura 262). Nestes 
lançamentos não foram encontrados dissipador de energia. A sede 
urbana possui uma malha viária com extensão total de 12,72 km, 
sendo 10,06 km de vias, pavimentadas. Existe microdrenagem em 
todas as ruas pavimentadas, uma vez que essa infraestrutura é 
constituída por meio-fio e sarjeta (Figura 263). Porém, nem todas 
as vias pavimentadas possuem drenagem profunda.  

Tabela 60. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

79,09 % 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

36,14 % 

Extensão total de vias do 
município 

12,72 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

10,06 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 60, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Principais problemas identificados: alagamentos, localizados principalmente na praça principal de entrada 
da cidade; bacia de infiltração de águas pluviais apresentando taludes com processos erosivos; erosão em algumas vias 
urbanas (Figura 264). 
 

Figura 260. Vista do 
ribeirão Areias 

 

Figura 261. Descarga 
no ribeirão Areias 

 

Figura 262. Bacia de 
contenção 

 

Figura 263. Bocas de lobo 
em vias 

 

Figura 264. Processos 
erosivos em vias 

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Atualmente, o serviço de coleta de resíduos sólidos domésticos é 
realizado pela Prefeitura Municipal, atendendo 100% da zona 
urbana. O acondicionamento não tem padrão, sendo 
armazenados em sacolas plásticas e dispostos nas calçadas ou 
em lixeiras de madeira, concreto e ferro. Para realização dos 
serviços de coleta é utilizado um caminhão-basculante, com 
capacidade 8 m³ (Figura 265), duas vezes por semana, no 
período diurno. A disposição final dos resíduos é realizada no 
lixão localizado a aproximadamente 1.800 metros do centro da 
cidade (Figura 266 e Figura 267), distante apenas 550 metros do 
rio Areias. 

Tabela 61. Indicadores dos serviços de limpeza  
urbana de Santo Afonso 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,72 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço de coleta 

de RSU 
100 % 

Índice de disposição final adequado dos 
RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

É de responsabilidade da Prefeitura os serviços de limpeza urbana, periodicidade mensal, executados por quatro funcionários, 
tendo destinação final o lixão. Os resíduos de serviço de saúde (RSS), que ficam devidamente armazenados na UBS-Vila Alta 
(Figura 268), têm coleta e destinação final realizadas uma vez por mês pela Centro Oeste Resíduos. Há no município uma 
empresa privada denominada Carol Reciclagem, que trabalha com resíduos de plásticos diversos e papelões (Figura 269). Os 
indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 61, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Figura 265. Caminhão 
para coleta 

 

Figura 266. Lixão de 
Santo Afonso 

 

Figura 267. Queima dos 
resíduos no lixão 

 

Figura 268. Caixa para 
armazenamento de RSS 

 

Figura 269. Pátio da Carol 
Reciclagem 

 

ÁREA RURAL 

No território municipal de Santo Afonso existem três glebas: União, Pompeia e Boa Esperança, além de fazendas e chácaras 
dispersas pela região. As áreas rurais possuem poços como forma de abastecimento, e o SAE não é responsável pela 
operação e tratamento das águas captadas. Não há rede de distribuição na maioria das comunidades, e cada residência 
possui o respectivo poço. Na totalidade da área rural o esgotamento sanitário é composto apenas de fossas negras, enviando 
os efluentes para infiltrar no solo sem qualquer tipo de tratamento. Verificou-se o lançamento de efluentes de pias e águas 
utilizadas na lavagem de roupas nos quintais das residências. Não há sistema de drenagem de águas pluviais e tampouco vias 
pavimentadas. A Prefeitura Municipal informou que, para esses locais, realiza frequentemente a manutenção das estradas 
vicinais com nivelamento e cascalhamento. Quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos, não existe coleta pública residual 
nas chácaras e fazendas dispersas pela região, sendo o lixo enterrado ou queimado nos quintais das residências. Na Unidade 
Básica de Saúde de Vila Alta, localizada na Gleba União, os resíduos de serviço de saúde são coletados e encaminhados para 
a sede urbana pela equipe de saúde que realiza o atendimento; posteriormente, são coletados pela Centro Oeste Resíduos. 
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6.1.13 São José do Rio Claro 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 325 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
13º25’52”S 56º45’06”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 19.728 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (2,57%). As 
principais atividades econômicas de São José do Rio Claro são a agricultura e a pecuária. O município está inserido na Região 
Hidrográfica do Paraguai, e tem como principais corpos hídricos os rios Alegre, Arinos e Claro. Quanto às características do 
território, identifica-se um relevo plano e suave ondulado, clima tropical, com precipitação média anual entre 1.400 e 2.000 mm. 
Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água é administrado pela 
concessionária Águas de São José do Rio Claro (Figura 270), 
e o conjunto é constituído por captações subterrâneas 
realizadas em seis poços tubulares profundos (Figura 271), 
tratamento por simples cloração (Figura 272), estações 
elevatórias de água tratada que possuem sistema de 
telemetria (Figura 273), quatro reservatórios (Figura 274), 
rede de distribuição com 56,75 km de extensão, atendendo 
4.415 ligações ativas, sendo todas hidrometradas. O 
abastecimento de água atende 100% das residências da sede 
urbana do município. Sendo as redes abastecidas pelos 
poços por pressurização mecânica. Os indicadores do 
sistema estão apresentados na Tabela 62, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. Principais deficiências identificadas no sistema de 
abastecimento: capacidade de reservação deficitária; elevado 
índice de perdas. 

Tabela 62. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,32 R$/m³ 
Índice de hidrometração 100,00 % 
Índice de macromedição 100,00 % 

Extensão da rede de água 56,75 Km 
Volume total produzido diário 4.019 m³/dia 
Consumo per capita efetivo 135,34 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100,00 % 
Índice de perdas na distribuição 34,00 % 

Índice de inadimplência 2,20 % 
Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 950,00 m³ 
Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 

 

Figura 270. Sede  
Águas de São José 

 

Figura 271. Estrutura e 
dispositivos dos poços 

 

Figura 272. Clorador tipo 
contato 

 

Figura 273. Painel de 
telemetria das elevatórias 

 

Figura 274. RAP-01 com 
capacidade de 150 m³ 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

São José do Rio Claro tem como responsável pela prestação de serviço a 
Concessionária Águas de São José do Rio Claro, sendo que até o 
momento a cidade é atendida por sistema individual, na maioria das 
vezes inadequado, por meio de fossa rudimentar ou negra (Figura 275 e 
Figura 276). Nota-se que há fiscalização da Secretaria de Obras, 
juntamente com os agentes de saúde, para que as fossas não sejam 
construídas nas calçadas. 

De acordo com o contrato de concessão, a empresa deveria ter iniciado o 
atendimento com serviços de esgotamento sanitário em 2016, atendendo 
5% da população; em 2018 deveria estar com 10%, e a universalização 
em 2036. Porém, até o presente momento não teve início a obra do SES. 
Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 63, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas: falta de coleta e tratamento dos 
esgotos gerados no município, já que a maioria da população faz uso de 
fossas rudimentares para disposição final desses efluentes, 
contaminando o solo, recursos hídricos, lençol freático, atraindo vetores e 
expondo a população a doenças de veiculação hídrica; ausência de um 
sistema de esgotamento sanitário coletivo para toda área urbana; 
ausência de fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento 
de esgoto empregados nas edificações; falta de cadastro técnico das 
unidades individuais; fossas construídas em desacordo com a Norma 
ABNT 7.229/92. 

Tabela 63. Indicadores de desempenho do SES de  
São José do Rio Claro 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 275. Vista da fossa 
rudimentar 

 

Figura 276. Vista da fossa 
com suspiro 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de São José do Rio Claro é cortada pelos corpos 
hídricos córrego Jucutinga, Canário e Águas Claras (Figura 277), 
constituindo o sistema de macrodrenagem urbano. O conjunto de 
microdrenagem da sede urbana é constituído por escoamento superficial 
(vias pavimentadas, meios-fios e sarjetas (Figura 278), e as vias servidas 
com drenagem profunda, com bocas de lobo (Figura 279), galerias e 
poços de visita. Porém, não foi verificada a existência de dissipadores de 
energia nos pontos de deságue. Verificaram-se diversas ruas com bocas 
de lobo obstruídas, bem como danificadas, com lixo e presença de 
outros resíduos. O sistema viário possui extensão total de 93,50 km, 
sendo 60,70 km pavimentados, o correspondente a 57,13% da extensão 
total. Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 64, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 64. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

- % 

Índice de cobertura dos serviços 

de microdrenagem profunda11 

- % 

Extensão total de vias do 
município 

93,50 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

60,70 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas identificados no perímetro urbano: processos erosivos em estágio avançado (Figura 280); alagamentos 
em vias públicas, devido ao número insuficiente de dispositivos de drenagem; grande quantidade de vias não asfaltadas que 
recebem as águas pluviais com velocidade elevada, provocando erosões e assoreamento de córregos e fundos de vale; 
inundações e empoçamento de água; ocupação da área de proteção permanente na margem dos córregos (Figura 281). 

Figura 277. Córrego 
Águas Claras 

 

Figura 278. Via com 
microdrenagem 

 

Figura 279. Boca de 
lobo 

 

Figura 280. Processos 
erosivos 

 

Figura 281. Ocupação 
irregular da APP 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Atualmente, o serviço de coleta de resíduos sólidos é realizado pela 
Secretaria Municipal de Obras. O armazenamento dos resíduos não é 
padronizado, ficando em cestos suspensos e tambores (Figura 282). O 
serviço da coleta abrange 100% da população urbana. Para isso, a 
equipe envolvida é composta por dois motoristas e oito coletores, assim 
formando duas equipes. O serviço é realizado diariamente, dispondo de 
dois caminhões compactadores (Figura 283). O município não dispõe de 
aterro sanitário; a disposição final dos resíduos é realizada a céu aberto 
(lixão), em dois lixões.  

Tabela 65. Indicadores dos serviços de limpeza  
urbana de São José do Rio Claro 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,87 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço 

de coleta de RSU 
100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

O primeiro encontra-se a menos de 1 km do centro da cidade, onde é realizado o descarte de resíduos volumosos, de podas 
feitas pela Prefeitura e materiais de construção (Figura 284). O segundo fica a 5 km de distância, onde são descartados os 
resíduos sólidos domésticos (Figura 285). A coleta e transporte dos resíduos do serviço de saúde são realizados pela empresa 
Bio Resíduos Soluções Ambientais. O acondicionamento dos RSS é realizado adequadamente, em bombonas, nas unidades 
de saúde. A coleta dos RCC é realizada por empresas particulares, por caminhões tipo poliguindaste. São observados muitos 
pontos de descarte de resíduos sólidos pela cidade, chamados bolsões de lixo (Figura 286). Os indicadores do sistema estão 
apresentados na Tabela 65, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 282. Lixeira para 
acondicionamento 

 

Figura 283. Caminhões 
compactadores 

 

Figura 284. Vista do 
Lixão 1 

 

Figura 285. Vista do Lixão 
2 

 

Figura 286. Localização dos 
bolsões de lixo 

 

ÁREA RURAL 

Em São José do Rio Claro existem quatro Projetos de Assentamento: P.A. Campinas, Santa Água Limpa, Pouso Alegre e 
Comunidade Jacamim. Nas áreas rurais a população obtém água por meio de poços freáticos (poços amazonas ou cacimbas), 
poços rasos ou poços tubulares. O sistema de esgotamento sanitário na zona rural é composto por fossas rudimentares ou 
negras. Nas estradas rurais não pavimentadas observa-se a ocorrência de erosões que, de maneira geral, decorre do traçado 
ou inaptidão do terreno, por vezes alta declividade (potencializando a velocidade das águas), ausência de serviços de 
conservação e de dispositivos de drenagem resultando em processos erosivos impactantes. Todos os resíduos produzidos na 
zona rural são depositados em valas (coletivas ou individuais) e posteriormente queimados nas propriedades. 

 

                                                           
11 O município não possui cadastro de todas as vias com o sistema e não foi possível fazer a quantificação do total de vias com pavimentação, 

sarjeta, meio-fio, boca de lobo e sarjeta. 
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6.1.14 Sapezal 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 470 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
13º32’33”S 58º48'51"O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 24.305 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (8,7%). As 
principais atividades econômicas de Sapezal são a agricultura e a pecuária. O município está inserido na Região Hidrográfica 
Amazônica, e os principais corpos hídricos são os rios Sauê-Uiná, Buriti, Papagaio, Sacre e do Calor. Quanto às características 
do território, identifica-se um relevo plano e suave ondulado, clima tropical, com precipitação média anual entre 1.400 e 2.000 
mm. Nota-se que o município dispõe do Plano Diretor e de legislação que diz respeito ao zoneamento, uso e ocupação do solo 
urbano, além de órgãos de controle e acompanhamento do planejamento. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água é realizado pela empresa 
Naturágua Ltda. Atualmente, o sistema atende 100% da população 
urbana e é composto por sete captações subterrâneas (Figura 287), 
com sistema de automação e telemetria (Figura 288), e quatro 
reservatórios de água, sendo três deles inativos (Figura 289). Apesar 
disso, na maioria dos poços a água captada é bombeada diretamente 
na rede de distribuição. O tratamento da água é simplificado, por 
desinfecção, com o auxílio de bombas dosadoras (Figura 290). A rede 
de distribuição possui 133,98 km e é composta de PVC rígido, com 
diâmetros que variam de 32 a 110 mm que alimentam 7.064 ligações 
ativas de água, sendo a cidade 100% hidrometrada (Figura 291). Os 
indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 66, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 66. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,24 R$/m³ 
Índice de hidrometração 100,00 % 

Índice de macromedição12 100,00 % 

Extensão da rede de água 133,98 Km 
Volume total produzido diário 4.663 m³/dia 
Consumo per capita efetivo 192,6 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100,00 % 

Índice de perdas na distribuição 16,67 % 
Índice de inadimplência 1,00 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 
Volume de reservação instalado 100 m³ 
Capacidade de tratamento da 

ETA 
- m³/hora 

 

As principais deficiências no sistema são: ausência de agência reguladora; falta de controle de perdas; ausência de leitura dos 
macromedidores; inexistência de gerador de energia; o SAA não utiliza reservatórios, a maioria da distribuição é feita por 
pressurização. 
 

Figura 287. Laje de 
proteção (PT-01) 

 

Figura 288. Sistema de 
automação e telemetria 

 

Figura 289. Reservatórios de 
distribuição 01 e 02 

 

Figura 290. Sistema de 
desinfecção 

 

Figura 291. 
Macromedidor  

 
 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Atualmente, todo o esgoto sanitário produzido em Sapezal é disposto de forma 
individual, em fossas negras ou sépticas. O município possui um sistema de 
esgotamento em fase de implantação, contudo ainda não há um setor 
responsável pela sua operação. O sistema em implantação tem 31,12% dos 
serviços executados, emissário e construção de 90% da estação de tratamento 
de esgoto. A priori, serão executadas 344 ligações para coleta de esgoto, a 
cobertura corresponderá a 4,8% da cidade. Está prevista a implantação de 
13,28 km de tubulação, em diâmetros de 150 a 300 mm.  

Tabela 67. Indicadores de desempenho do SES 
de Sapezal 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento 
urbano 

0,00 % 

Índice de coleta de 
esgoto 

0,00 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0,00 % 

 

A ETE (Figura 292) deve atender uma vazão de 85,59 l/s, composto por tratamento preliminar, uma lagoa facultativa (Figura 
293) e uma lagoa de maturação. Após o tratamento o efluente final será lançado através de um emissário no rio Sapezal. Os 
indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 67, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. As principais deficiências são: ausência de agência reguladora; lançamento das águas cinza nas sarjetas 
e ruas (Figura 294); ausência de fiscalização e controle da execução dos sistemas individuais de tratamento de esgoto (Figura 
295); ausência de órgão responsável pela operação do SES em implantação; descarte de resíduos de fossa no lixão (Figura 
296). 

Figura 292. Localização 
da ETE

 

Figura 293 Vista da 
lagoa facultativa  

 

Figura 294. Lançamento 
das águas cinza 

 

Figura 295. Bairros com 
esgoto escoando em vias  

 

Figura 296. Descarte de 
efluentes de limpa-fossa 

 

 

                                                           
12 Apesar de haver macromedidores em todos os poços em operação no município, não é feita a leitura destes. 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de macrodrenagem é composto por fundos de vale, 
depressões naturais e áreas livres, havendo algumas nascentes 
afluentes do rio Sauê-Uiná, e do córrego Água Quente – que se 
configuram como os principais fundos de vale. Dispõe ainda de 
dispositivos como valas de infiltração ou canal permeável; bacias de 
infiltração (Figura 297 e Figura 298) nas regiões noroeste e oeste; e 
uma barragem (Figura 299) sob a BR-364, onde ocorre o acúmulo de 
água advinda do rio Sapezal, formando um lago à sua montante.  

Em Sapezal existem 159,3 km de ruas abertas, com 125,9 km de vias 
pavimentadas. Constatou-se que não há microdrenagem nas vias não 
pavimentadas, e que 12% das vias possuem galerias. A fiscalização da 
drenagem urbana é feita pela Secretaria de Viação e Obras, 
juntamente com a equipe de engenharia da Prefeitura Municipal.  

Tabela 68. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

79 % 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

12 % 

Extensão total de vias do 
município 

159,31 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

125,90 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Não - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Sim - 

 

Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 68, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Os dispositivos, em sua maioria, encontram-se em bom estado de conservação, observando-se somente 
em alguns casos a falta de manutenção de algumas bocas de lobo. Os principais problemas observados se referem a 
ocorrência de alagamentos (Figura 300) e erosões (Figura 301), devido à quantidade insuficiente de obras de drenagem, e 
ausência de dissipadores de energia nos deságues. 
 

Figura 297. Bacias de 
infiltração 

 

Figura 298. Vista das valas 
de infiltração 

 

Figura 299. Barragem 
sob a BR-364 

 

Figura 300. Áreas com risco 
de alagamento 

 

Figura 301. Erosões na 
região chacareira 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Secretaria de Viação e Obras é a responsável por toda a parte 
administrativa referente aos resíduos sólidos. O acondicionamento é feito em 
lixeiras comuns, localizadas em frente as residências. A coleta e transporte 
são realizados por empresa privada, Construtora e Prestadora de Serviço 
Belchior Ltda. - EPP, diariamente, no período diurno. Conta com oito 
funcionários e dois caminhões compactadores (Figura 302), atendendo 
100% da área urbana. O município de Sapezal não dispõe de aterro 
sanitário; assim, o destino final é feito em vazadouro a céu aberto [lixão] 
(Figura 303), distante 6 km da sede. Há ainda no município uma usina de 
triagem de resíduos (Figura 304) utilizada pela Associação dos Catadores de 
Materiais Recicláveis de Sapezal (Ascamares).  

Tabela 69. Indicadores dos serviços de limpeza  
urbana de Sapezal 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

1,04 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva13 Sim - 
 

Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 69, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Em Sapezal os serviços de limpeza urbana são feitos pela Secretaria de Viação e Obras e por empresas 
terceirizadas. Observou-se o descarte desses resíduos em algumas regiões periféricas da cidade, formando bolsões de lixo. 
Os resíduos de serviço de saúde (RSS) são armazenados adequadamente em depósitos próprios (Figura 305), localizados nas 
unidades de saúde. Sua coleta e destinação final sob responsabilidade da empresa Paz Ambiental. Os serviços de coleta e 
transporte de resíduos de construção civil (RCC) são feitos de segunda a sábado pela empresa privada Bioserv, sendo levados 
para o lixão ou a uma área da Prefeitura destinada ao acondicionamento (Figura 306). 

Figura 302. Caminhão 
coletor de resíduos  

 

Figura 303. Visão geral do 
lixão de Sapezal 

 

Figura 304. Vista da 
Usina de Triagem 

 

Figura 305. Abrigos para 
armazenagem de RSS 

 

Figura 306. Área para 
disposição de RCC 

 

ÁREA RURAL 

Em Sapezal a população rural é de 3.433 habitantes, correspondendo a 14,12% do total, que é de 24.305, segundo projeção 
para 2017 realizada pela equipe do PMSB-MT. Em levantamento em campo observou-se que não há núcleos populacionais, 
toda a população rural encontra-se dispersa em fazendas. 

                                                           
13 Existente, no entanto ineficiente. 
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6.2 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CUIABÁ 

APRESENTAÇÃO 

Criado em dezembro de 2005, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá 
(CIDESA) é formado pelos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, 
Jangada, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé, Rosário Oeste e Santo Antônio de 
Leverger, ocupando uma área de 75.307,18 mil km². Juntos, esses municípios representam 1.005.690 habitantes, de acordo com 
a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017. Dos 13 municípios do consórcio, apenas Cuiabá, 
Várzea Grande e Rosário Oeste não foram contemplados no Projeto de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento, 
devido ao fato de já terem seus Planos ou estarem em execução. Destaca-se que esses três municípios mais Santo Antônio de 
Leverger compõem a região metropolitana de Cuiabá. A grande maioria desses municípios são os mais antigos do Estado de 
Mato Grosso, sendo exceções apenas as cidades de Nova Brasilândia e Planalto da Serra, fruto do desenvolvimento do 
agronegócio que ocorre no Estado desde a década de 1970. Ressalta-se que são principalmente esses municípios antigos que 
guardam as tradições mato-grossenses, sejam na culinária, no falar, na dança e na música. Economicamente, são unidades do 
Estado que se caracterizam especialmente pelo turismo, destacando-se Chapada dos Guimarães, Nobres e Poconé, na pecuária 
e, principalmente na agricultura de subsistência. Mais recentemente, os municípios mais novos e outros como Chapada dos 
Guimarães e Poconé, as atividades relacionadas ao agronegócio, passam a ter também destaque. Quanto aos aspectos físicos, 
todos os municípios encontram-se no bioma cerrado com a presença do pantanal norte. Importante enfatizar que a Estrada 
Parque Transpantaneira se encontra em sua totalidade no município de Poconé. Os municípios de Cuiabá, capital do Estado, e 
Várzea Grande, são as principais cidades do Estado, com maior contingente populacional e polos regionais de serviços diversos, 
comércio e indústria. 

A grande maioria dos dez municípios do Consórcio do Vale Rio Cuiabá, contemplados neste projeto, não dispõe de legislação 
relacionada ao planejamento físico-territorial, e assim, as raras legislações existentes não garantem o referido planejamento. 
Também inexistem legislações específicas para o saneamento básico. Destacam-se apenas os municípios de Barão de Melgaço, 
Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger que apresentam Plano Diretor Participativo e os municípios de Chapada 
dos Guimarães e Poconé que apresentam legislação referente ao uso, ocupação e zoneamento do solo urbano. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água envolve o conjunto 
de captações de águas, tubulações, estações de 
tratamento, reservatórios, equipamentos e demais 
instalações destinadas ao fornecimento de água potável. A 
prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em 
sete dos municípios, os demais têm administração privada. 
Em relação à captação, quatro dos municípios são 
abastecidos exclusivamente por mananciais superficiais, 
um por poços subterrâneos e cinco pelos dois tipos. Todos 
os municípios realizam o tratamento das águas, sete deles 
realizam tratamento convencional (ETA), enquanto que 
dois faz apenas simples desinfecção. Nota-se que Poconé 
trata as águas superficiais em ETA e as subterrâneas por 
desinfecção. A distribuição da água é pressurizada em 
dois dos municípios, por gravidade em três e cinco dispõe 
de ambos, conforme Quadro 2. 

Quadro 2. Caracterização do Sistema de Abastecimento de Água 

Municípios 
Prestação de 

serviço 
Tipo de 

captação 
Tipo de 

 tratamento 

Acorizal Público Superficial Convencional 

Barão de Melgaço Público Mista Convencional 

Chapada dos 
Guimarães 

Público Superficial Convencional 

Jangada Privado Superficial Convencional 

Nobres Privado Superficial Convencional 

Nossa Senhora do 
Livramento 

Público Subterrânea Desinfecção 

Nova Brasilândia Público Mista Convencional 

Planalto da Serra Público Mista Desinfecção 

Poconé Privado Mista 
Convencional 
e Desinfecção 

Santo Antônio de 
Leverger 

Público Mista Convencional 
 

Com exceção de Chapada dos Guimarães, todas as sedes municipais possuem 100% de cobertura do SAA; contudo, apenas três 
municípios possuem macromedição, sendo o índice de 50% em Chapada dos Guimarães e 100% em Jangada e Poconé. No que 
se refere à micromedição, destacam-se os baixos índices de Barão de Melgaço e Santo Antônio de Leverger, de 17% e 2,3%, 
respectivamente. E ainda, com exceção de Nova Brasilândia, todos apresentam índices de perda de água no sistema de 
distribuição superiores ou iguais a 25%, considerados altos, de acordo com a Figura 307. 

Figura 307. Indicadores de desempenho do sistema de abastecimento e água

 
 

ACORIZAL
BARÃO DE
MELGAÇO

CHAPADA
DOS

GUIMARÃES
JANGADA NOBRES

NOSSA
SENHORA

DO
LIVRAMENTO

NOVA
BRASILÂNDI

A

PLANALTO
DA SERRA

POCONÉ
SANTO

ANTÔNIO DO
LEVERGER

COBERTURA (%) 100,00% 100,00% 91,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

MICROMEDIÇÃO (%) 100,0% 17,0% 79,5% 100,0% 100,0% 82,0% 53,3% 100,0% 100,0% 2,3%

MACROMEDIÇÃO (%) 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

PERDAS (%) 55,33% 36,60% 31,10% 41,42% 48,20% 43,95% 15,00% 25,00% 46,04% 50,78%
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Em relação à intermitência do sistema de distribuição, apenas o município de Nobres garante o fornecimento de água de forma 
contínua; nos demais é verificada interrupção. A média do consumo médio diário de água entre os municípios é de 164,35 
litros/hab.dia. Nota-se que todos os municípios realizam cobrança pelo uso da água, sendo a tarifa média de Nobres a mais 
alta, de R$ 4,60/m³ de água, e a de Santo Antônio de Leverger a mais baixa, de R$ 0,53/m³. Em relação ao índice de 
inadimplência, Santo Antônio de Leverger, Acorizal e Barão de Melgaço possuem os maiores índices, de 89%, 75% e 60%, 
respectivamente. A Figura 292, Figura 293 e a Figura 294 expõem os gráficos. 

Figura 308. Consumo médio diário de água 
(l/hab.dia) 

 

Figura 309. Tarifa média de água (R$/m³) 

 

 

Figura 310. Índice de inadimplência (%) 

 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário é 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. Com exceção de Santo Antônio de Leverger, com 2% de cobertura de rede coletora, as demais sedes 
urbanas não dispõem de prestação do serviço de esgotamento sanitário, de maneira que a disposição do esgoto sanitário se 
dá por soluções individuais, fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou rudimentares e escoamento a céu aberto. 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O manejo das águas pluviais corresponde ao conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de drenagem, do 
transporte, detenção/retenção para o amortecimento de cheias, do 
tratamento e disposição final das águas pluviais. A Figura 311 
expõe os índices de micro e macrodrenagem. 

A prestação do serviço é do tipo pública em todo o consórcio. 
Acorizal, Barão de Melgaço, Nobres e Nossa Senhora do 
Livramento possuem mais de 50% de suas vias pavimentadas e 
com cobertura de microdrenagem superficial. Todos os municípios 
dispõem de menos de 30% de cobertura de microdrenagem 
profunda (bocas de lobo, galerias, canais). Observam-se pontos de 
erosão em todos os municípios, com exceção de Nossa Senhora 
do Livramento e Sto. Antônio do Leverger; além disso, verifica-se a 
ocorrência de alagamentos em todos os componentes do 
consórcio. 

Figura 311. Índice de microdrenagem superficial e profunda (%) 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O manejo de resíduos sólidos compreende o conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo da 
varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em todos os 
municípios. A cobertura do serviço de coleta é de 100% nas sedes 
urbanas, com exceção de Barão de Melgaço e Santo Antônio de 
Leverger, com índice de 95%. 

A produção diária média é de 0,92kg/hab.dia, sendo Poconé o 
maior gerador [1,62kg/hab.dia] e Barão de Melgaço o menor 
[0,45kg/hab.dia] (Figura 312).Todos os municípios realizam a 
disposição final dos resíduos em vazadouros a céu aberto (lixão). 
Apenas Chapada dos Guimarães e Poconé dispõem de coleta 
seletiva. 

Figura 312. Produção média diária de resíduos sólidos 
(kg/hab.dia) 
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6.2.1 Acorizal 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião centro-sul mato-grossense, a 59 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
15°02’30’’S 56°24’20’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 5.456 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento, de -0,52%. As 
principais atividades econômicas têm pilares na agricultura de subsistência, na pecuária de corte e leiteira. O município está 
inserido na Região Hidrográfica do Prata, e tem como principais corpos hídricos o rio Cuiabá e os ribeirões Engenho, Acorizal e 
Baús. Quanto às características do território, identifica-se um relevo suave ondulado, clima tropical quente e subúmido, com 
precipitação anual de 1.750 mm e temperatura média anual de 25°C. Nota-se a ausência de legislação municipal específica 
que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Serviço de Água e Esgoto (SAE) é o órgão responsável 
pelo serviço de abastecimento de água de Acorizal (Figura 
313). O sistema é composto por uma captação superficial 
no rio Cuiabá (Figura 314), adutora de água bruta com 
630 m e diâmetro de 100 mm, uma ETA (Figura 315), dois 
reservatórios (Figura 316 e Figura 317), rede de 
distribuição com 20,75 km de extensão e 750 ligações 
domiciliares, estação pressurizadora, laboratório e casa de 
química. Os indicadores do sistema de abastecimento de 
água estão apresentados na Tabela 70, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tabela 70. Indicadores de desempenho do SAA de Acorizal 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,30 R$/m³ 
Índice de hidrometração 100 % 
Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 20,75 Km 
Volume total produzido diário 900,00 m³/dia 
Consumo per capita efetivo 173,27 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 
Índice de perdas na distribuição 55,33 % 

Índice de inadimplência 75,10 % 
Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 250 m³ 
Capacidade de tratamento da ETA 50 m³/hora 

 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de macromedidor; necessidade de adequação na captação; 
necessidade de reforma e manutenção sistemática das unidades da ETA; água distribuída fora dos padrões de potabilidade; 
laboratório inativo; operação inadequada da ETA; ausência de tratamento de lodo da ETA; inexistência de proteção no acesso 
à captação; inexistência de automação dos sistemas de bombeamento; rede de distribuição em desacordo com a norma; 
intermitência na distribuição; índice elevado de perdas/desperdícios e inadimplência. O diagnóstico econômico-financeiro do 
serviço de abastecimento de água apresenta déficit de R$ 333.535,23 em 2015. 
 

Figura 313. Sede da Sec. 
de Água e Esgoto 

 

Figura 314. Captação 
superficial 

 

Figura 315. Estação de 
tratamento de água 

 

Figura 316. Reservatório 
elevado 

 

Figura 317. 
Reservatório apoiado 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Serviço de Água e Esgoto (SAE) é o órgão responsável pelo serviço de 
esgotamento sanitário. Contudo, em toda a sede observa-se como solução 
para o tratamento do esgoto sanitário a utilização de infiltração direta no 
solo, através de fossa negra ou rudimentar (Figura 318), devido à ausência 
de rede coletora pública. A Tabela 71 apresenta os indicadores do sistema 
de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 71. Indicadores de desempenho do SES de 
Acorizal 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0,00 % 

 

Principais deficiências identificadas: ausência de sistema de esgotamento sanitário coletivo na área urbana; ausência de 
fiscalização quanto aos sistemas de tratamento de esgoto; inexistência de ações para adequação das fossas rudimentares 
para fossas sépticas ou outras soluções de tratamento; falta de cadastro das empresas prestadoras de serviço de limpeza de 
fossas; inexistência de conselho municipal de saneamento e ente regulador para fiscalização; existência de ligações de esgoto 
em galerias pluviais (Figura 319) e lançamento de água servida em vias públicas (Figura 320). A Figura 321 apresenta a 
localização das fontes de poluição inseridas nas respectivas microbacias. 
 

Figura 318. Fossa 
rudimentar 

 

Figura 319. Ligação 
clandestina 

 

Figura 320. Lançamento de 
esgoto  

 

Figura 321. Mapeamento de fontes de 
poluição urbana 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana está às margens do rio Cuiabá e possui parte da sua área 
na microbacia do ribeirão Acorizal, que compõe o sistema de 
macrodrenagem. A sede do município possui malha viária com extensão de 
29,15 km, sendo 22,07 km de vias pavimentadas (Figura 322). Algumas 
bocas de lobo apresentam acúmulo de resíduos e os pontos de descargas 
são desprovidas de dissipadores de energia (Figura 323). Os indicadores do 
sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 72, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Principais problemas identificados no perímetro urbano: dispositivos de 
captação (bocas de lobo) em número insuficiente; baixo índice de cobertura 
com galerias de águas pluviais; falta de projeto de macro e microdrenagem 
urbana; existência de um ponto de alagamento na avenida Beira Rio, por 
falta de captação adequada. A Figura 324 mostra a estação fluviométrica do 
município. Notam-se pontos com processos erosivos (Figura 325 e Figura 
326). 

Tabela 72. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

75,71 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

0,65 % 

Extensão total de vias do 
município 

29,15 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

22,07 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 322. Via com 
microdrenagem 

 

Figura 323. Ausência de 
dissipador de energia 

 

Figura 324. Estação 
fluviométrica 

 

Figura 325. Ponto de 
erosão 

 

Figura 326. Erosão na 
margem do rio Cuiabá 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, 
que dispõe de sete funcionários, um caminhão-basculante de 12 m³ (Figura 
327) e uma pá-carregadeira. Os resíduos são acondicionados em calçadas 
ou lixeiras suspensas (Figura 328) e todo resíduo coletado é transportado e 
disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 329), distante 1,5 km da 
cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de 
resíduos estão apresentados na Tabela 73, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 73. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,99 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

O lixão fica a 850 metros do ribeirão Forquilha. A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos 
mananciais superficiais e subterrâneos. Os resíduos dos serviços de saúde são destinados à área do lixão, em valas 
separadas, sendo posteriormente queimados (Figura 330). O cemitério de Acorizal não possui licenciamento ambiental e foi 
implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático – portanto, uma área de risco. Foram verificados 
pontos de acúmulo de resíduos volumosos e da construção civil nos passeios e vias públicas (Figura 331). 

Figura 327. Caminhão de 
coleta 

 

Figura 328. Lixeira para 
acondicionamento 

 

Figura 329. Lixão de 
Acorizal 

 

Figura 330. Descarte 
irregular de RSS 

 

Figura 331. Acúmulo de 
RCC em calçadas 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os distritos de Baús e Aldeia, as comunidades de 
Campo Limpo, Chapéu do Sol, Tenda, Pedregulho, Aleixo e Rego d’Água, os 
P.A.s Beira Rio, Águia e Perdiz, e assentamentos Vale da Serra e Vale do 
Sol. Quanto ao abastecimento de água, Baús (Figura 332) utiliza o rio Cuiabá 
como fonte de abastecimento, enquanto que as demais localidades utilizam 
de captações subterrâneas. O sistema de esgotamento sanitário utilizado 
nas comunidades se baseia em soluções individuais (fossa rudimentar ou 
séptica). No que se refere ao manejo de águas pluviais, apenas os distritos 
Baús e Aldeia dispõem de pavimentação e drenagem pluvial (Figura 333). 
Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, a Prefeitura realiza 
semanalmente a coleta nas comunidades rurais, sendo destinados sem 
tratamento ao lixão de Acorizal. 

Figura 332. ETA do distrito Baús

 

Figura 333. Dispositivo de drenagem em Aldeia
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6.2.2 Barão de Melgaço 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião centro-sul mato-grossense, a 121 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 16º11’39’’S 56º14’45’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 
2017) é de 7.872 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento, 
de -0,60%. As principais atividades econômicas são a agricultura de subsistência, a pecuária de corte e leiteira. Barão de 
Melgaço se encontra na microbacia do rio Cuiabá, sendo o principal corpo hídrico o rio Cuiabá. Quanto às características do 
território, identifica-se um relevo de planície e pantanal mato-grossense, clima tropical quente, com precipitação anual de 1.305 
mm e temperatura média anual de 26°C. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e 
discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A Gerência de Água e Esgoto (GAE) é o órgão responsável pelo serviço 
de abastecimento de água de Barão de Melgaço. O sistema é composto 
por uma captação superficial no rio Cuiabá (Figura 334), captação 
subterrânea em oito poços, adutora de água bruta, uma ETA (Figura 
335), dois reservatórios (Figura 336 e Figura 337), rede de distribuição de 
água tratada com 7,164 km de extensão e 1.364 ligações domiciliares, 
laboratório e casa de química. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 74, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas: Sistema de captação ineficiente; 
adutora de água bruta com vazamentos; Armazenamento inadequado 
dos produtos químicos (Figura 338); instalações do laboratório 
ineficientes; ineficiência no sistema de análise de qualidade de água; ETA 
operando de forma inadequada, com problemas estruturais; água 
distribuída fora dos padrões de qualidade; falta de cloração da água 
distribuída; falta de cobrança; redes de distribuição instaladas de forma 
inadequada; tarifa de água desatualizada. 

Tabela 74. Indicadores de desempenho do SAA de 
Barão de Melgaço 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,10 R$/m³ 

Índice de hidrometração 17 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 7,164 Km 

Volume total produzido diário 777,4 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 148,6 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 % 

Índice de perdas na 
distribuição 

36,27 % 

Índice de inadimplência 60 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

265 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

42,50 m³/hora 

 

Figura 334. Captação 
superficial 

 

Figura 335. Estação de 
tratamento de água 

 

Figura 336.Reservatório 
apoiado 1 

 

Figura 337. Reservatório 
(RAP-2) 

 

Figura 338. Tanque de 
preparo de solução 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A Gerência de Água e Esgoto (GAE) é o órgão responsável pelo serviço 
de esgotamento sanitário. Na sede observa-se como solução para o 
esgotamento sanitário a utilização de fossas que estão interligadas na 
rede coletora de esgoto e drenagem (Figura 339). A rede contém 11 km e 
não é cadastrada. Os emissários despejam o esgoto em valas a céu 
aberto (Figura 340). A Tabela 75 apresenta os indicadores do sistema de 
esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 75. Indicadores de desempenho do SES de 
Barão de Melgaço 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Principais deficiências identificadas: não há controle da execução do sistema de tratamento individual; falta de cadastro técnico 
dos sistemas individuais e da rede existente; não há empresas privadas que realizam a limpeza das fossas nem local 
adequado para o descarte do lodo; a rede coletora de esgotos foi implantada há 16 anos em manilha de concreto e de barro, e 
não há nenhum tipo de manutenção; o escoamento do esgoto está prejudicado por obstruções; os proprietários das casas 
fazem interligação da ligação predial na rede, de forma incorreta (Figura 341); o esgoto coletado é lançado em valas e não 
passa por nenhum sistema de tratamento (Figura 342). A Figura 343 expõe o aspecto do esgoto em um ponto de deságue. 

Figura 339. Manilha da 
rede coletora 

 

Figura 340. Emissário no 
ponto final da rede 

 

Figura 341. Caixa de 
passagem na calçada 

 

Figura 342. Ponto de 
deságue da rede 

 

Figura 343. Ponto de 
deságue em avenida 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana está às margens do rio Cuiabá e possui sua área na 
microbacia do rio Cuiabá, que compõe o sistema de macrodrenagem. A 
sede do município possui uma malha viária com extensão de 24,80 km, 
sendo 12,89 km de vias pavimentadas. Dentre as vias pavimentadas, 
poucas apresentam meio-fio, sarjetas, bocas de lobo (Figura 344). Os 
indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 
76, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico.  

Um dos principais problemas no perímetro urbano são os alagamentos na 
entrada da cidade, erosões que ocorrem sobretudo na estrada que demanda 
para a baía de Chacororé e ligações clandestinas de esgoto na rede de 
drenagem (Figura 345). Abaixo, a Figura 346, Figura 347 e Figura 348 
mostram uma boca de lobo estupida, um bolsão de lixo na rua, e um 
emissário de deságue da rede pluvial. 

Tabela 76. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

52,18 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

- % 

Extensão total de vias do 
município 

24,80 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

12,89 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

 

Figura 344. Rua com 
microdrenagem 

 

Figura 345. Ligação de esgoto 
na rede pluvial

 

Figura 346. Boca de lobo 
entupida 

 

Figura 347. Acúmulo de 
resíduo na sarjeta

 

Figura 348. Deságue da 
rede pluvial

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade da Secretaria de Obras Públicas, que dispõe de seis 
funcionários, e um caminhão-basculante de 12 m³. Os resíduos são 
acondicionados em calçadas ou lixeiras suspensas (Figura 349). Não há 
tratamento dos resíduos e todo material coletado é disposto em 
vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 350). Os indicadores de qualidade 
da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 
77, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.  

Tabela 77. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,45 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

95 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são tratados e destinados por uma empresa particular para um aterro em Dourados-MS (Figura 
351) Não há um programa de educação ambiental nem coleta seletiva. O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi 
implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. Foi verificado lançamento 
de animais mortos no lixão (Figura 352), bem como bolsões de lixo com potencial poluidor de lixão (Figura 353). 

Figura 349. Acondicionamento 
de resíduos

 

Figura 350. Lixão de 
Barão de Melgaço

 

Figura 351. Coleta do 
RSS 

 

Figura 352. Animal 
morto no lixão de Barão

 

Figura 353. Bolsão de 
lixo

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o distrito de São Pedro de Joselândia, as comunidades 
de Capoeirinha, Conchas, Cuiabá Mirim, Estirão Comprido, Pimenteira, Piúva, 
Porto Brandão e Retiro de São Bento, e assentamentos Acorizal I e Acorizal 
II. A Figura 354 mostra um poço tubular e na Figura 355 a queima de resíduos 
no distrito São Pedro de Joselândia.  

Quanto ao abastecimento de água, a comunidade Pimenteira utiliza poços 
rasos, enquanto que as demais localidades utilizam de captações superficiais 
e/ou subterrâneas. O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas 
comunidades se baseia em soluções individuais inadequadas (fossa 
rudimentar ou fossa negra). No que se refere ao manejo de águas pluviais, 
nenhuma localidade possui dispositivos de drenagem, as ruas são de terra e 
sem calçada. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, 
nenhum local possui serviço de coleta; em todas as comunidades ou distrito, 
os resíduos são descartados em valas ou em fundos de quintais e, 
posteriormente, queimados. 

Figura 354. Poço tubular em São Pedro de 
Joselândia 

 

Figura 355. Queima dos resíduos sólidos 
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6.2.3 Chapada dos Guimarães 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na região centro-sul de Mato Grosso, a 68 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 15º 
27' 38"S e 55º 44' 59"O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 19.049 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual de crescimento de 1,24%. Tem como 
principal atividade econômica o turismo ecológico, seguido dos negócios desenvolvidos no segmento agrícola, além da 
pecuária de corte e leiteira. Dentre os corpos hídricos que cortam o seu território destacam-se o rio Coxipó, rio Cachoeirinha, 
rio da Casca, além de uma diversidade de córregos. Quanto às características territoriais, Chapada dos Guimarães tem clima 
tropical, temperatura média de 22,2°C, e 1.593 mm de pluviosidade média anual.  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água é administrado pelo 
Sistema Autônomo de Água e Esgoto [SAAE] (Figura 356), 
sendo a captação feita em três mananciais superficiais 
(Monjolo, Quineira e Buracão) (Figura 357). O tratamento é 
realizado por meio de uma ETA metálica aberta (Figura 358) 
e a reservação por dois reservatórios apoiados metálicos de 
2.000 m³ cada (Figura 359). A rede de distribuição de água 
possui 80 km de extensão, e há 6.427 ligações e 6.625 
economias de água. Atualmente, o SAA está sendo 
ampliado com a construção de uma nova captação (Figura 
360), adução, tratamento, reservação e ampliação da rede 
de distribuição, que irá duplicar a capacidade de produção 
de água na cidade. Os indicadores do sistema estão 
apresentados na Tabela 78, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 78. Indicadores de desempenho do SAA de Chapada dos 
Guimarães 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,30 R$/m³ 
Índice de hidrometração 79,5 % 
Índice de macromedição 50 % 

Extensão da rede de água 80 Km 
Volume total produzido diário 3.780 m³/dia 

Consumo per capita efetivo14 179,08 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 91,9 % 
Índice de perdas na distribuição 31,1 % 

Índice de inadimplência 27 % 
Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 4.000 m³ 
Capacidade de tratamento da ETA 180 m³/hora 

 

A principal deficiência do sistema de abastecimento em Chapada dos Guimarães é a falta d’água, além de problemas como a 
intermitência do sistema, perdas, ligações clandestinas, reservatórios com capacidade de armazenamento útil 
significativamente menor que o contabilizado, insuficiência de macro e micromedição, gestão e planejamento ineficientes, entre 
outros. 
 

Figura 356. Sede 
SAAE do município

 

Figura 357. Captação 
Córrego Buracão 

 

Figura 358. ETA na sede 
do SAAE 

 

Figura 359. Reservatório 
ETA São Sebastião 

 

Figura 360. Obras da nova 
captação 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) é o órgão responsável 
pelo serviço de esgotamento sanitário. No entanto, observa-se como 
solução para o esgotamento sanitário a utilização de fossas sépticas e 
negras (Figura 361 e Figura 362). Ainda há alguns condomínios 
residenciais que têm sistema de coleta e tratamento de esgoto próprio A 
Tabela 79 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento 
sanitário, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tabela 79. Indicadores de desempenho do SES de 
Chapada dos Guimarães 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

As principais deficiências são: ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo para toda área urbana; falta de 
fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento empregados; não há cadastro das empresas prestadoras de serviço 
de limpeza de fossas no município; inexistência de legislação específica; inexistência de receitas operacionais. A Figura 363 
expõe a sede do SAAE de Chapada dos Guimarães. 

Figura 361. Fossa negra instalada numa 
residência 

 

Figura 362. Fossa negra instalada numa 
residência

 

Figura 363. Sede do Sistema Autônomo 
de Água e Esgoto 

 

 

                                                           
14 Para o cálculo do per capita efetivo adotou-se uma população residente atendida de 10.068 habitantes. A este número somou-se um efetivo 

populacional flutuante igual a 40% da população urbana da sede. 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Na região urbana há nascentes de rios como Coxipó e Cachoeira Rica, 
destacando-se os rios da Casca, Jangada e Roncador e possui sua área na 
Bacia do Alto Paraguai, que compõe o sistema de macrodrenagem. A sede 
do município possui malha viária com extensão de 148,86 km, sendo 59,97 
km de vias pavimentadas. Dentre as vias pavimentadas, 7,56 km possuem 
drenagem (Figura 364). Os indicadores do sistema de drenagem pluvial são 
apresentados na Tabela 80, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Um dos principais problemas no perímetro 
urbano são erosões, mau cheiro oriundo da rede de águas pluviais, ligações 
clandestinas na rede pluvial, bem como alguns pontos de pequenos 
alagamentos e inundações na área urbana. A Figura 365 e Figura 366 
mostram, respectivamente, uma via asfaltada com boca de lobo, e uma bacia 
de infiltração. 

Tabela 80. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

5,09 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

5,09 % 

Extensão total de vias do 
município 

148,86 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

59,97 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 364. Dispositivo de drenagem 

 

Figura 365. Rua com boca de lobo

 

Figura 366. Bacia de infiltração no município 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Em Chapada dos Guimarães os resíduos domiciliares, comerciais e os de 
limpeza urbana são coletados e transportados sob a responsabilidade da 
empresa privada Fernando Pereira de Rocha - EPP Engeservice, que dispõe 
de dois caminhões compactadores. Os resíduos são acondicionados em 
lixeiras convencionais (Figura 367), não há tratamento residual, todo material 
é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 368), distante 8 km da 
cidade, e recebe 260 t/mês de resíduos. Os indicadores de manejo de 
resíduos estão apresentados na Tabela 81, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 81. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,81 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva15 Sim - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são tratados e destinados por uma empresa particular para um aterro licenciado. Há uma 
cooperativa (Coopchamar) que possui 15 cooperados para coleta de recicláveis (Figura 369). O cemitério não possui 
licenciamento ambiental e foi implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de 
risco. Foram verificadas carcaças de animais no lixão (Figura 370), bem como bolsões de lixo com potencial poluidor de lixão 
(Figura 371). 
 

Figura 367. Lixeiras para 
acondicionamento

 

Figura 368. Lixão de 
Chapada

 

Figura 369. Materiais na 
sede da Coopchamar

 

Figura 370.Carcaça de 
animal no lixão

 

Figura 371. Bolsão de lixo 
na área urbana

 
 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os distritos de Água Fria, Rio da Casca, Praia Rica, os 
assentamentos de Barra Ribeirão, Mata Grande, Jangada Roncador, o 
quilombola Biquinha, e as comunidades Lagoinha de Baixo, João Carro e 
Cachoeira Rica. A Figura 372 mostra uma via pavimentada e a Figura 373 a 
disposição dos resíduos em Mata Grande. 

Quanto ao abastecimento de água, são utilizados poços rasos, tubulares e 
captações superficiais. O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas 
comunidades se baseia em soluções individuais (fossa rudimentar ou negra). No 
que se refere ao manejo de águas pluviais, apenas em Água Fria há 
pavimentação, enquanto no restante as ruas são de terra e sem calçada. Quanto 
à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, nenhum local possui serviço de 
coleta, e em todas as comunidades, distritos e assentamentos os resíduos são 
enterrados em fundos de quintais e/ou queimados. 

Figura 372.Via pavimentada no 
 distrito de Água Fria 

 

Figura 373. Disposição dos resíduos em Mata 
Grande 

 

                                                           
15 Existente, no entanto ineficiente. 
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6.2.4 Jangada 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião centro-sul mato-grossense, a 82 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
15º14’07’’S e 56º29’23’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 7.996 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, de 0,65%. As 
principais atividades econômicas são a pecuária, no sistema de cria, recria e corte; agricultura de subsistência e piscicultura. 
Jangada se encontra na Microbacia do Córrego Passa Três, rio Jangada e córrego Gamela, sendo o principal corpo hídrico o 
rio Jangada. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano, clima tropical quente, com precipitação anual 
de 1.499 mm e temperatura média anual de 25°C. Nota-se a ausência de Plano Diretor no município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A empresa SBJ é a concessionária responsável pelo serviço de 
abastecimento de água de Jangada. O sistema é composto por uma 
captação superficial no rio Jangada (Figura 374), uma ETA (Figura 
375), um reservatório (Figura 376), rede de distribuição de água 
tratada de 19,233 km de extensão, em PVC com 1.288 ligações 
prediais, booster, laboratório e casa de química. Os indicadores do 
sistema de abastecimento de água estão apresentados na Tabela 82, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

As principais deficiências identificadas no sistema foram: ausência de 
macromedidor e pontos de medição de pressão na rede de 
distribuição; reservação insuficiente; intermitência na distribuição; 
ausência de tratamento de lodo da ETA, e perdas físicas de água 
tratada. Ressalta-se, entretanto, que o balanço entre as receitas e 
despesas demonstra a sustentabilidade financeira do operador, com 
saldo positivo. A Figura 377 e Figura 378 mostram a fachada da SBJ e 
o rio Jangada. 

Tabela 82. Indicadores de desempenho do SAA de Jangada 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,98 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100  % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 19,233 Km 

Volume total produzido diário  783,74 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 152,07 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 41,42 % 

Índice de inadimplência 50 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 75 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

72 m³/hora 

 

Figura 374. Captação 
no rio Jangada

 

Figura 375. ETA da 
sede de Jangada

 

Figura 376. 
Reservatório elevado

 

Figura 377. Fachada da 
Concessionária

 

Figura 378. Rio Jangada 
próximo à sede urbana

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A empresa SBJ é o órgão responsável pelo serviço de esgotamento 
sanitário. Na sede observa-se como solução para o esgotamento 
sanitário a utilização de fossas (rudimentar ou absorvente) devido à 
falta de rede coletora. Apenas o bairro Altos da Jangada foi implantado 
com rede de esgotamento sanitário, porém esta fase está 
abandonada. A Tabela 83 apresenta os indicadores do sistema de 
esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 83. Indicadores de desempenho do SES de Jangada 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

As principais deficiências são: ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo que atenda toda área urbana; 
contrato com a concessionária estipulou prazo demasiadamente longo, sendo ainda prevista a implantação de 70% de 
cobertura de esgotamento sanitário para a área; ausência de um Plano Diretor ou Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano que 
exija para os novos empreendimentos de loteamentos e condomínios a implantação de sistemas de esgotamento sanitário; 
ausência de fiscalização com efetiva aplicação de multas aos munícipes que lancem efluentes nas vias públicas; falta de ações 
que exijam a adequação das fossas absorventes ou rudimentares existentes para fossa séptica conjugada com sumidouro ou 
filtro anaeróbio; falta de manutenção e operação da ETE que atendem às residências do Altos da Jangada. A Figura 379, 
Figura 380, Figura 381, Figura 382 e Figura 383 expõem os aspectos do esgotamento sanitário na cidade. 

Figura 379. Lançamento 
de efluente na sarjeta

 

Figura 380. 
Extravasamento do 

esgoto na ETE 

 

Figura 381. Valeta 
umidificada com 

esgotos domésticos

 

Figura 382. Mancha de 
óleo no córrego Passa 

Três

 

Figura 383. Fontes de poluição 
e microbacias na área urbana 

de Jangada-MT
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana é limitada pelos córregos Passa Três, Gamela e rio 
Jangada – que compõem o sistema de macrodrenagem. A sede do 
município possui malha viária com extensão de 28,07 km, sendo 13,79 km 
de vias pavimentadas. Todas as vias pavimentadas possuem drenagem 
superficial (Figura 384), e apenas 0,47 km, drenagem profunda. Os 
indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 
84, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico.  

Um dos principais problemas no perímetro urbano são as erosões formadas 
nas vias públicas pelas valetas onde escoam as águas, o alagamento de 
áreas residenciais situadas nas cotas baixas da cidade, ligações 
clandestinas de esgoto na rede de drenagem (Figura 385). As figuras 
(Figura 386, Figura 387 e Figura 388) mostram um ponto de erosão na BR-
163, erosão na Rua 03, e um ponto de alagamento. 

Tabela 84. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

49,13 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

1,67 % 

Extensão total de vias do 
município 

28,07 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

13,79 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Não - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 384. Rua com 
microdrenagem

 

Figura 385. Ligação de 
esgoto na boca de lobo 

 

Figura 386. Erosão na 
margem da BR-163

 

Figura 387. Erosão na 
Rua 03 

 

Figura 388. Ponto de 
alagamento na Rua 03

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade da Secretaria de Obras e Infraestrutura, que dispõe de 4 
funcionários, um caminhão-caçamba de 12 m³. Os resíduos são 
acondicionados em calçadas ou lixeiras suspensas (Figura 389), não há 
tratamento dos resíduos; todo material é disposto em vazadouro a céu 
aberto [lixão] (Figura 390), distante 1,7 km da cidade. Os indicadores de 
qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na 
Tabela 85, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.  

Tabela 85. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

1,62 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são destinados ao lixão e incinerados sem tratamento (Figura 391). Há uma família que coleta 
garrafas PET no lixão. O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi implementado sem os dispositivos para proteção 
do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. Foram verificados resíduos de pneus no lixão (Figura 392), bem como 
bolsões de lixo com potencial poluidor de lixão (Figura 393). 

Figura 389. Lixeira e 
resíduos na calçada

 

Figura 390. Lixão de 
Jangada

 

Figura 391. Vala para 
incineração dos RSS 

 

Figura 392. Resíduos de 
pneus no lixão

 

Figura 393. Bolsão de 
lixo na rua

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange as comunidades de Barra do Buriti, Nova Jangada, 
Novo Mato Grosso, Minhocal, Mutum, Mutum Boa Vista, Raizama, Santo 
Antônio Barreiro e Vaquejador. A Figura 394 expõe um poço tubular e a 
Figura 395 uma fossa rudimentar na comunidade Vaquejador. Quanto ao 
abastecimento de água, todas as comunidades são abastecidas por poços 
artesianos. O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas comunidades 
se baseia em soluções individuais (fossa rudimentar ou séptica). No que se 
refere ao manejo de águas pluviais, nenhuma localidade possui dispositivos 
de drenagem, as ruas são de terra e sem calçada, com alguns pontos de 
erosão. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, Nova 
Jangada possui serviço de coleta, e nas outras comunidades os resíduos 
são descartados em escavações nos fundos de quintais e queimados. 

Figura 394. Poço tubular na comunidade Vaquejador 

 

Figura 395. Fossa rudimentar na comunidade 
Vaquejador 
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6.2.5 Nossa Senhora do Livramento 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião centro-sul mato-grossense, a 42 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
15º46’24’’S e 56º20’46’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
12.484 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento, de -0,46%. 
As principais atividades econômicas são a pecuária, no sistema de cria, recria e corte, agricultura de subsistência, com 
destaque para a produção de bananas, extrativismo mineral. Nossa Senhora do Livramento se encontra na Região 
Hidrográfica do Alto do Rio Paraguai, sendo os principais corpos hídricos os córregos Buritizal, Cordeiro, Ribeirão Cocais, 
Buritizinho e Tobatinha. Quanto às características do território, identifica-se um relevo suave ondulado ou plano, clima tropical, 
com precipitação anual de 1.252 mm e temperatura média anual de 25,5°C. Nota-se a ausência Plano Diretor no município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O DAE é o departamento responsável pelo serviço de abastecimento de 
água de N. Sra. do Livramento (Figura 396). O sistema é composto por 
captação subterrânea em oito poços (Figura 397), adutora de água bruta, 
três reservatórios (Figura 398), estação elevatória (Figura 399), rede de 
distribuição de água tratada com 23,23 km de extensão, em PVC e 
amianto e 1.274 ligações prediais ativas. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 86, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de 
macromedidor e pontos de medição de pressão na rede de distribuição; 
baixa pressão em diversos setores da rede de distribuição; constantes 
queimas de equipamentos (bombas submersíveis e quadros de 
comandos); frequentes rompimentos na rede, por serem antigas ou de 
cimento amianto; intermitência no sistema; falta de cadastro técnico 
atualizado da rede. A Figura 400 expõe a execução de obra de rede de 
abastecimento. 

Tabela 86. Indicadores de desempenho do SAA de 
Nossa Senhora do Livramento 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,10 R$/m³ 

Índice de hidrometração 82  % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 23,23 Km 

Volume total produzido diário  904,5 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 132,17 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 43,95 % 

Índice de inadimplência 29,9 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

820 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- m³/hora 

 

Figura 396. Sede do 
DAE

 

Figura 397. Poço Tubular 
PT-02

 

Figura 398. Reservatório 
RAP-01

 

Figura 399. Estação 
Elevatória

 

Figura 400. obra de redes de 
abastecimento

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O DAE é o departamento responsável pelo serviço de esgotamento 
sanitário. Na sede tem-se como solução para o esgotamento sanitário a 
utilização de fossas (rudimentar ou negra) devido à falta de 
funcionamento da rede coletora. O sistema está em fase de instalação 
de rede coletora (Figura 401), ligações domiciliares (Figura 402), estação 
elevatória (Figura 403), emissário e lagoas de tratamento (Figura 404 e 
Figura 405). A Tabela 87 apresenta os indicadores do sistema de 
esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 87. Indicadores de desempenho do SES de 
Nossa Senhora do Livramento 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Principais deficiências identificadas: paralisação das obras do sistema de esgotamento; ausência de um Plano Diretor ou Lei 
de Uso e Ocupação do Solo Urbano que exija para os novos empreendimentos de loteamentos e condomínios a implantação 
de sistemas de esgotamento sanitário; falta de ações que exijam a adequação das fossas absorventes ou rudimentares 
existentes para fossa séptica conjugada com sumidouro ou filtro anaeróbio. 

Figura 401. Instalação de 
rede coletora

 

Figura 402. Ligações de 
esgoto

 

Figura 403. Local onde 
será instalada a EEE

 

Figura 404. Lagoa 
Facultativa desativada

 

Figura 405. Lagoa de 
Maturação fora de operação
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana é limitada pelos corpos hídricos córrego João Lemos, 
Buritizinho, Ribeirão (Figura 406) e Tobatinha – que compõem o sistema 
de macrodrenagem. A sede do município possui malha viária com 
extensão de 29,45 km, sendo 22,76 km de vias pavimentadas com meio-
fio e sarjeta, e 2,5 km de drenagem profunda. Os indicadores do sistema 
de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 88, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Problemas identificados: deficiência de galerias de águas pluviais para 
receber e conduzir as contribuições que ocorrem nas vias pavimentadas; 
pontos de alagamento e pequenas enxurradas, bem como presença de 
lixo nas bocas de lobo (Figura 407), causando assim a obstrução das 
mesmas. Foi informado pelas agentes de saúde do município que 
existem diversas ligações clandestinas de esgotos em galerias de águas 
pluviais, principalmente na área central. As figuras (Figura 408, Figura 
409 e Figura 410) mostram um dissipador de energia, uma obra de 
drenagem e uma estação pluviométrica do município. 

Tabela 88. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

77,28 % 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

8,49 % 

Extensão total de vias do 
município 

29,45 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

22,76 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Não - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 406. Canalização do 
córrego Ribeirão

 

Figura 407. Boca de 
lobo obstruída 

 

Figura 408. Dissipador 
de energia

 

Figura 409. Obra de 
drenagem Lívio Mendes

 

Figura 410. Estação 
pluviométrica do município

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU 
são de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, que dispõe de 
quatro funcionários, três caminhões, um compactador de 10 m³ (Figura 
411) e dois basculantes de 5 m³. Os resíduos são acondicionados em 
tambores e cestos suspensos (Figura 412); não há tratamento residual, e 
todo material é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 413), 
distante 14,5 km da cidade.  

Tabela 89. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,86 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do serviço 
de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro por empresa privada (Figura 414). Não há 
programa de educação ambiental nem de coleta seletiva na cidade. O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi 
implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. Foram verificados resíduos 
do serviço de varrição no lixão de Nossa Senhora do Livramento (Figura 415). Os indicadores de qualidade da limpeza urbana 
e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 89, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 
 

Figura 411. Caminhão 
compactador

 

Figura 412. Cestas de 
acondicionamento

 

Figura 413. Lixão de N. 
Sra. do Livramento

 

Figura 414. Local de 
armazenamento de RSS

 

Figura 415. Resíduos do 
serviço de varrição no lixão

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os distritos de Pirizal, Faval e Ribeirão dos Cocais, 
as comunidades de Barreiro, Jacaré, Cabeceira do Santana, Carijó, 
Capim Verde, Aguaçu Monjolo, Mangueiral, Taquarizinho, Figueiral, Tatu 
Grande e Quilombo Mata Cavalo. A Figura 416 mostra um poço tubular 
com macromedidor, e a Figura 417 mostra uma fossa negra na 
comunidade Barreiro. Quanto ao abastecimento de água, todas as 
comunidades são abastecidas por poços tubulares, rasos ou profundos. 
O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas comunidades se baseia 
em soluções individuais (fossa rudimentar ou séptica). No que se refere 
ao manejo de águas pluviais, poucas vias possuem dispositivos de 
drenagem, mas as ruas, na maioria, são de terra e sem calçada, com 
alguns pontos de erosão. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos 
sólidos, a Prefeitura faz a coleta em algumas escolas apenas, contudo, os 
resíduos das residências são descartados em escavações nos fundos de 
quintais e queimados. 

Figura 416. Poço tubular com macromedidor em 
Ribeirão dos Cocais

  

Figura 417. Fossa negra na comunidade Barreiro
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6.2.6 Nobres 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 151 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
1º32’30’’S e 56º22’30’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 14.917 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, de 0,41%. As 
principais atividades econômicas são indústria de cimento e calcário; pecuária no sistema de cria, recria, corte e leiteira e 
agricultura variada, com predominância do cultivo de arroz, milho e lavouras de subsistência. Nobres se encontra na 
microrregião Alto Teles Pires, pertencendo às Regiões Hidrográficas regionais Alto Rio Paraguai e Rio Juruena–Teles Pires, 
sendo as cabeceiras dos rios Claro, Novo e Arinos que drenam para o norte e pertencem à Bacia do Juruena; enquanto os rios 
Cuiabá, Paraguai, Pari e Manso fluem para o sul e são componentes da Bacia do Alto Paraguai. Quanto às características do 
território, identifica-se um relevo plano, clima tropical, com precipitação anual de 1.472 mm e temperatura média anual de 
25,2°C. Nota-se a ausência de Plano Diretor no município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A Esan é a concessionária responsável pelo serviço de abastecimento 
de água de Nobres (Figura 418). O sistema é composto por captação 
superficial no ribeirão Nobres (Figura 419), adutora de água bruta, duas 
estações de tratamento de água (Figura 420), quatro reservatórios 
(Figura 421), conjuntos motobomba para distribuição da água tratada, 
um booster, laboratório e casa de química. A rede de distribuição possui 

99,74 km, sendo de PVC, ferro e amianto e 4.348 ligações prediais. Os 
indicadores do sistema de abastecimento de água estão apresentados 
na Tabela 90, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

As principais deficiências identificadas no sistema foram: ausência de 
macromedidor e pontos de medição de pressão na rede de distribuição; 
falta de grade de proteção e rampa de acesso à captação; existência de 
rede de cimento amianto; ausência de tratamento de lodo da ETA e 
índice elevado de perdas físicas na distribuição de água. A Figura 422 
mostra um estoque de material para serviços de manutenção e reparos 
no sistema. 

Tabela 90. Indicadores de desempenho do SAA de 
Nobres 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 4,70 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100  % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 99,74 Km 

Volume total produzido diário  3.312 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 145,97 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 48,2 % 

Índice de inadimplência 8,19 % 

Índice de fluoretação de água 100 % 

Volume de reservação 
instalado 

1.600 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

162 m³/hora 

 

 

Figura 418. Fachada 
escritório Esan

 

Figura 419. Captação no 
ribeirão Nobres

 

Figura 420. ETA 
metálica

 

Figura 421. Vista do 
reservatório (ETA)

 

Figura 422. Estoque de 
tubulações da Esan

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A Esan é a concessionária responsável pelo serviço de esgotamento 
sanitário. Na sede tem-se como solução para o esgotamento sanitário a 
utilização de fossas (rudimentar ou absorvente) devido à inexistência de 
sistema coletivo. O sistema está em fase de projeto pela concessionária 
em parceria com a Prefeitura. Não há rede de coleta, ligações, 
interceptores, estação elevatória, estação de tratamento nem emissários. 
A Tabela 91 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento 
sanitário, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tabela 91. Indicadores de desempenho do SES de 
Nobres 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

As principais deficiências são: ausência de um sistema de esgotamento sanitário; falta da Prefeitura na exigência de novos 
empreendimentos com infraestrutura de esgotamento sanitário; ausência de fiscalização quanto aos sistemas individuais de 
tratamento; inexistência de ações que exijam a adequação das fossas absorventes existentes para fossa séptica conjugada 
com sumidouro; despejo de efluentes dos tanques e máquina de lavar nas vias públicas (Figura 423); ausência de tratamento 
do lodo das fossas sépticas e absorventes; inexistência de ente regulador para fiscalizar as atividades da concessionária 
responsável pelo sistema de esgotamento sanitário da sede urbana e distritos. A Figura 424, Figura 425 e Figura 426 mostram 
a delimitação da área, a fachada da Esan e fontes de poluição 
 

Figura 423. Efluente 
escoando na sarjeta

 

Figura 424. Delimitação da área 
urbanizada

 

Figura 425. Fachada do 
escritório da Esan

 

Figura 426. Fontes de poluição na área 
urbana 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Nobres é cortada pelos córregos Cocalzinho e Capão 
do Mato, ribeirão Nobres e rio Serragem que se unem continuando com a 
denominação do ribeirão Nobres, que compõem o sistema de 
macrodrenagem. A sede do município possui uma malha viária com 
extensão de 81,72 km, sendo 44,94 km de vias pavimentadas. Dessas, 
apenas 40 km possuem drenagem superficial (Figura 427) e 22 km, 
drenagem profunda. Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão 
apresentados na Tabela 92, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico.  

Um dos principais problemas no perímetro urbano são os alagamentos das 
vias públicas nas áreas baixas (Figura 429), obstrução de bueiros, os 
dispositivos de drenagem são insuficientes para transportar o volume de 
água adicional provinda do processo de urbanização, surgimento de 
processos erosivos em vias não pavimentadas. A Figura 428, Figura 430 e 
Figura 431 expõem uma rampa obstruindo o escoamento pluvial, uma boca 
de lobo assoreada e erosão na Rua Alagoas. 

Tabela 92. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

48,95 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

26,92 % 

Extensão total de vias do 
município 

81,72 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

44,94 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 427. Rua com meio-
fio e sarjeta

 

Figura 428. Rampa 
obstruindo o escoamento

 

Figura 429. Alagamento 
na Av. Marechal Rondon 

 

Figura 430. Boca de lobo 
assoreada

 

Figura 431. Erosão na 
Rua Alagoas

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, que dispõe de quatro 
funcionários, dois caminhões compactadores de 15 m³ (Figura 432). Os 
resíduos são acondicionados em lixeiras suspensas ou em sacolas nas 
calçadas (Figura 433), não há tratamento residual, todo material é disposto 
em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 434), distante 1 km da cidade. Os 
indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão 
apresentados na Tabela 93, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 93. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,93 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro por empresa privada (Figura 435). Não há 
programa de educação ambiental nem coleta seletiva; o cemitério não possui licenciamento ambiental e foi implementado sem 
os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. Foram verificados resíduos do serviço de 
varrição do lixão de Nobres (Figura 436). 

Figura 432. Caminhão 
compactador 

 

Figura 433. Lixeira para 
acondicionamento

 

Figura 434. Lixão de 
Nobres

 

Figura 435. 
Armazenamento de RSS

 

Figura 436. Resíduos de 
galhos e folhas no lixão

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os distritos de Coqueiral e Bom Jardim. A Figura 437 
expõe a captação em roda d’água e a Figura 438 expõe uma fossa séptica. 
Quanto ao abastecimento de água, os distritos são abastecidos por 
captação superficial e mina. O sistema de esgotamento sanitário utilizado 
nos distritos se baseia em soluções individuais (fossa rudimentar ou 
séptica). Há um projeto na Secid-MT para o SES de Bom Jardim que ainda 
não avançou. No que se refere ao manejo de águas pluviais, apenas no 
distrito de Bom Jardim há ruas pavimentadas e sistema de microdrenagem. 
Em Coqueiral e parte de Bom Jardim, as ruas são de terra e sem calçada, 
com pontos de erosão. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos 
sólidos produzidos nos distritos de Coqueiral e Bom Jardim, tais serviços 
são realizados regularmente pela Prefeitura, duas vezes por semana, com 
uso de caminhão-caçamba. 

Figura 437. Captação na roda d’água no ribeirão 
Quebó-Guaçu 

 

Figura 438. Fossa séptica no distrito de Coqueiral
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6.2.7 Nova Brasilândia 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 194 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
14º57’25’’S e 54º57’56’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 3.827 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento, de -2,3%. As 
principais atividades econômicas compreendem a pecuária de corte; lavouras temporárias com produção de soja e milho e a 
agricultura familiar. Nova Brasilândia se encontra na Região Hidrográfica do Rio Paraguai, sendo o rio Teles Pires o principal 
curso d’água da área. Quanto às características do território, identifica-se um relevo suave ondulado, clima tropical, com 
precipitação anual de 1.750 mm e temperatura média anual de 23,5°C. Nota-se a ausência Plano Diretor no município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) é o responsável pelo 
serviço de abastecimento de água de Nova Brasilândia (Figura 439). O 
sistema é composto por captação superficial no ribeirão Caiana (Figura 
440), uma eventual captação subterrânea, uma estação de tratamento de 
água (Figura 441), três reservatórios (Figura 442). A rede de distribuição 
possui 21 km, sendo de PVC/PVA. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água são apresentados na Tabela 94, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas: intermitência no sistema de 
abastecimento de água; necessidade de na época de seca ativar o PT-04; 
insuficiência no número de macro e micromedidores de vazão; o sistema 
não é automatizado; há problemas na gestão do sistema, pois não há um 
controle quanto aos valores consumidos e a perda gerada; perdas 
elevadas; não há um cadastro de rede atualizado em planta; o sistema 
possui produção de água acima do necessário. A Figura 443 mostra 
cavaletes com hidrômetros. 

Tabela 94. Indicadores de desempenho do SAA de Nova 
Brasilândia 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,46 R$/m³ 

Índice de hidrometração 53,3 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 21 Km 

Volume total produzido diário  739,9 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 211,6 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 15 % 

Índice de inadimplência 3,85 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação 
instalado 

600 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

54 m³/hora 

 

Figura 439. Sede do 
SAAE

 

Figura 440. Captação no 
ribeirão Caiana

 

Figura 441. Vista da  
ETA metálica 

 

Figura 442. Reservatório 
R1 de Nova Brasilândia

 

Figura 443. Cavaletes com 
hidrômetros

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) é o departamento 
responsável pelo serviço de esgotamento sanitário. Na sede tem-se como 
solução para o esgotamento sanitário a utilização de fossas (rudimentar 
ou negra) devido à inexistência de rede coletora. O município foi 
contemplado com recursos do PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento) para implantação de um sistema de esgotamento sanitário, 
que está em fase de execução da primeira etapa. A Tabela 95 apresenta 
os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 95. Indicadores de desempenho do SES de Nova 
Brasilândia 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Principais deficiências são: ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo para toda área urbana; ausência de 
fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento de esgoto empregados nas edificações; ausência de empresas 
limpa fossas. A Figura 444, Figura 445 e Figura 446 demonstram as fontes de poluição pontuais de esgoto, e fossas negras 
construídas no município, respectivamente. 

Figura 444. Fontes de poluição pontual no município 
 

 

Figura 445. Fossa negra com suspiro 

  

Figura 446. Fossa negra 
construída em Nova Brasilândia
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Nova Brasilândia não dispõe de sistemas de 
macrodrenagem, mesmo sendo dividida em quatro microbacias. O 
município conta com um sistema de microdrenagem de águas pluviais em 
poucas ruas pavimentadas (Figura 447 e Figura 448). Os indicadores do 
sistema de drenagem pluvial são apresentados na Tabela 96, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Um dos principais problemas observados no perímetro urbano são erosões, 
mau cheiro oriundo da rede de águas pluviais, alguns pontos de pequenos 
alagamentos, estruturas danificadas, ausência de manutenção, ausência de 
um responsável pelo sistema. A Figura 449, Figura 450 e Figura 451 
mostram pontos passíveis de erosão na cidade e dispositivo de drenagem 
respectivamente. 

Tabela 96. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

- % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

- % 

Extensão total de vias do 
município 

- Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

- Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 447. Boca de lobo 

 

Figura 448. Boca de lobo 
em via não pavimentada

 

Figura 449. Ponto 
passível de erosão

 

Figura 450. Ponto 
passível de erosão

 

Figura 451. Dispositivo 
de drenagem existente

 
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, que dispõe de quatro 
funcionários, um caminhão-basculante de 5 m³ (Figura 452). Os resíduos 
são acondicionados em cestos metálicos suspensos ou em sacolas nas 
calçadas (Figura 453), não há tratamento residual, todo material é disposto 
em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 454), distante 5,7 km da cidade. 
Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos são 
apresentados na Tabela 97, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. A disposição dos resíduos de forma 
inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e 
subterrâneos. Os resíduos dos serviços de saúde são coletados e dispostos 
no lixão pela Prefeitura sem tratamento (Figura 455). Não há educação 
ambiental nem coleta seletiva na cidade. O cemitério não possui 
licenciamento ambiental e foi implementado sem os dispositivos para 
proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. Em Nova 
Brasilândia, o lodo gerado pelos decantadores e filtros da ETA é lançado a 
céu aberto em uma pastagem próxima à ETA (Figura 456). 

Tabela 97. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,75 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 452. Caminhão 
utilizado na coleta

 

Figura 453. 
Acondicionamento dos RSD

 

Figura 454. Lixão de 
Nova Brasilândia

 

Figura 455 Local de 
armazenamento 

 

Figura 456. Descarte de 
lodo da ETA 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o distrito de Riolândia e três assentamentos – P. A. 
Fica Faca, P.A. Santa Rosa e P.A. Serra Azul. Quanto ao abastecimento de 
água, o distrito é abastecido por poço tubular (Figura 457), e os 
assentamentos são abastecidos por mina e poço profundo. O sistema de 
esgotamento sanitário utilizado se baseia em soluções individuais [fossa 
rudimentar ou séptica] (Figura 458). No que se refere ao manejo de águas 
pluviais, o distrito de Riolândia apresenta ruas pavimentadas, sem galerias 
de águas pluviais; já os assentamentos não apresentam ruas pavimentadas 
nem galerias. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos 
produzidos, no distrito tais serviços são feitos pela Prefeitura, porém nos 
assentamentos os resíduos são queimados nas propriedades. 

Figura 457. Poço tubular no distrito Riolândia

 

Figura 458. Fossa rudimentar no distrito Riolândia 
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6.2.8 Planalto da Serra 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião centro-sul mato-grossense, a 254 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 14º39’32’’S e 56º46’17’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 
2017) é de 2.604 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento, 
de -0,55%. As principais atividades econômicas são a agricultura temporária, com cultivo de soja, milho e arroz, a pecuária, 
onde o rebanho bovino representa 0,3% da produção estadual e 11,0% da produção microrregional. A pecuária bovina é 
dedicada ao sistema de cria, recria e corte. A região urbana não possui nenhum corpo hídrico, porém em suas adjacências 
podem ser encontrados alguns córregos, como o córrego Barreiro Branco e córrego Mata Grande. Quanto às características do 
território, identifica-se um relevo arrasado colinoso, clima tropical, com precipitação anual de 1.695 mm e temperatura média 
anual de 23,3°C. Nota-se a ausência de Plano Diretor no município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O DAE é o departamento responsável pelo serviço de 
abastecimento de água de Planalto da Serra (Figura 459). O 
sistema é composto por captação superficial por mina d’água 
(Figura 460), e captação subterrânea com poços profundos 
(Figura 461). A água tratada por desinfecção simples é 
encaminhada para um reservatório de 450 m³ (Figura 462). A 
rede de distribuição de água possui 28,5 km de extensão, 
980 ligações e mesmo número de economias de água. Os 
indicadores do sistema de abastecimento de água são 
apresentados na Tabela 98, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 98. Indicadores de desempenho do SAA de Planalto da Serra 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,92 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 28,5 Km 

Volume total produzido diário  418,7 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 143,3 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 25 % 

Índice de inadimplência 5 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 450 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Principais deficiências identificadas: intermitência no sistema de abastecimento de água; ausência de macromedidores; 
sistema não automatizado; ausência de laboratório nas dependências do DAE para avaliação da qualidade da água; falta de 
corpo técnico qualificado; ausência de rotina de manutenção dos sistemas de bombeamento e problemas na gestão do 
sistema. A Figura 463 mostra cavalete de ligação residencial de água hidrometrada, em Planalto da Serra. 

Figura 459. Sede do 
DAE 

 

Figura 460. Mina d’água 
para captação 

 

Figura 461. Poço tubular 
01

 

Figura 462. Reservatório 
no DAE

 

Figura 463. Cavalete com 
hidrômetro

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O DAE é o departamento responsável pelo serviço de esgotamento 
sanitário. Na sede tem-se como solução para o esgotamento sanitário a 
utilização de fossas – rudimentar ou negra (Figura 464 e Figura 465) e 
escoamento a céu aberto (Figura 466 e Figura 467) devido à inexistência 
de rede coletora. A Tabela 99 apresenta os indicadores do sistema de 
esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 99. Indicadores de desempenho do SES de 
Planalto da Serra 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0,00 % 

 

Principais deficiências: inexistência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo para toda área urbana; ausência de 
fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento de esgoto empregados nas residências; falta de local para 
tratamento do lodo gerado nas fossas; ausência de empresa limpa-fossa no município; ausência de legislação específica. 

Figura 464. Fossa negra 
residencial

 

Figura 465. Fossa negra 
residencial

 

Figura 466. Esgoto em 
vias públicas

 

Figura 467. Escoamento de esgoto em vias públicas 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Planalto da Serra não possui nenhum corpo hídrico, 
porém em suas adjacências podem ser encontrados alguns córregos, como 
o córrego Barreiro Branco e córrego Mata Grande. O trecho pavimentado e 
com microdrenagem está na Avenida São Pedro e possui aproximadamente 
530 metros de extensão, composto por 12 bocas de lobo (Figura 468 e 
Figura 469). Além da rede existente, há uma obra de drenagem 
recentemente iniciada na Avenida Santo Ângelo, que está atualmente 
paralisada por abandono pela construtora (Figura 470). Os indicadores do 
sistema de drenagem pluvial são apresentados na Tabela 100, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Principais problemas identificados: rede de drenagem insuficiente; não há 
manutenção periódica da rede de drenagem, sendo que a única atividade 
desenvolvida é a varrição de ruas; processos erosivos (Figura 471); 
alagamentos no período chuvoso (Figura 472); ausência de um responsável 
pela gestão do sistema. 

Tabela 100. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

- % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

- % 

Extensão total de vias do 
município 

- Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

0,53 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 468. Sistema de 
Microdrenagem

 

Figura 469.Sistema de 
Microdrenagem 

 

Figura 470. Obra de 
drenagem paralisada

 

Figura 471. Erosão no 
final da Av. São Pedro

 

Figura 472. Ponto 
passível de alagamento 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, que dispõe de quatro 
funcionários, um caminhão-basculante de 5 m³ (Figura 473). Os resíduos 
são acondicionados em lixeiras suspensas ou tambores plásticos (Figura 
474), não há tratamento residual, todo material é disposto em vazadouro a 
céu aberto [lixão] (Figura 475), distante 3 km da cidade. Os indicadores de 
qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos são apresentados na 
Tabela 101, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. A disposição dos resíduos de forma inadequada 
propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. 

Tabela 101. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,72 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os resíduos dos serviços de saúde são coletados e dispostos no lixão pela Prefeitura sem tratamento (Figura 476). Não há 
educação ambiental nem coleta seletiva na cidade. O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi implementado sem os 
dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. Em Planalto da Serra foi observada a presença 
de carcaças de animais mortos no lixão (Figura 477). 

Figura 473. Caminhão 
utilizado na coleta

 

Figura 474. Acondicionamento 
dos resíduos

 

Figura 475. Lixão de 
Planalto da Serra

 

Figura 476. RSS no lixão

 

Figura 477. Carcaça de 
animais mortos no lixão

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange a comunidade Vale do Pacu, o assentamento Gleba L3 
e a comunidade rural Gleba Maritaca. Quanto ao abastecimento de água, a 
comunidade é abastecida por uma mina d’água; o assentamento por poços 
tubulares e a comunidade rural por poços semiartesianos. O sistema de 
esgotamento sanitário utilizado se baseia em soluções individuais (fossa 
negra). No que se refere ao manejo de águas pluviais, as ruas são de terra, 
nenhuma localidade possui rede de drenagem para escoamento e captação 
de água pluvial. Contudo, não foram detectados problemas decorrentes do 
escoamento da água. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos 
sólidos, estes são incinerados a céu aberto ou dispostos em valas no 
terreno, no fundo dos quintais. A Figura 478 e Figura 479 mostram a queima 
de resíduos no quintal de uma residência e uma captação subterrânea, 
ambos na comunidade Gleba Maritaca. 

Figura 478. Queima de resíduos no quintal de uma 
residência 

 

Figura 479. Captação subterrânea em uma 
residência 
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6.2.9 Poconé 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião centro-sul mato-grossense, a 104 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 16º15’24’’S e 56º36’24’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 
2017) é de 32.241 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, 
de 0,36%. As principais atividades econômicas são a pecuária intensiva, o turismo ecológico, agricultura de subsistência e o 
extrativismo mineral. Poconé pertence à Região Hidrográfica do Alto do Rio Paraguai e está localizado na Sub-bacia do 
Córrego Tereza Botas, sendo o principal corpo hídrico e elemento da macrodrenagem do município. Quanto as características 
do território, identifica-se um relevo suave ondulado, clima tropical, com precipitação anual de 1.352 mm. Nota-se a ausência 
Plano Diretor no município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A concessionária Águas de Poconé é a responsável 
pelo serviço de abastecimento de água da sede 
urbana (Figura 480). O sistema é composto por 
captação superficial no rio Bento Gomes (Figura 
481), e subterrânea por 18 poços operantes, uma 
ETA Convencional (Figura 482) e simples 
desinfecção nos poços, oito reservatórios sendo 
cinco apoiados (Figura 483) e três elevados e casa 
de química (Figura 484). A rede de distribuição 
possui 109 km e 6.718 economias de água. Os 
indicadores do sistema de abastecimento de água 
estão apresentados na Tabela 102, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tabela 102. Indicadores de desempenho do SAA de Poconé 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,22 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 109 Km 

Volume total produzido diário  5.686 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 137,49 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 46,04 % 

Índice de inadimplência 9,88 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 1.900 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 90 m³/hora 
 

Principais deficiências identificadas no sistema: baixa pressão na rede de distribuição no período de estiagem; ausência de 
proteção do sistema elétrico; constantes rompimentos de redes; rede de distribuição com material impróprio (amianto); 
intermitência do sistema; muitas captações subterrâneas com baixas vazões nominais. 

Figura 480. Fachada 
Águas de Poconé

 

Figura 481. Captação no 
manancial Bento Gomes

 

Figura 482. Vista da ETA 
de Poconé

 

Figura 483. Reservatório 
apoiado RAP-02

 

Figura 484. Casa de 
química na ETA 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O DAE é o departamento responsável pelo serviço de esgotamento 
sanitário. Na sede tem-se como solução para o esgotamento sanitário a 
utilização de fossas [rudimentar ou séptica] (Figura 485) e ligações na 
rede de águas pluviais devido à inexistência de rede coletora. Verifica-se 
que 3% dos domicílios em Poconé estão ligados à rede pluvial. Os 
demais domicílios dispõem seus efluentes em fossas, das quais somente 
3% delas são fossas sépticas – o restante possui fossas rudimentares. A 
Tabela 103 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento 
sanitário, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

O Plano Diretor de desenvolvimento urbano do município estava em fase 
de elaboração, pelo Consórcio Vale do Rio Cuiabá, no período de 
realização do diagnostico. Importante ressaltar que o referido plano faz 
referência ao sistema de esgotamento sanitário. 

Tabela 103. Indicadores de desempenho do SES de 
Poconé 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 485. Fossa negra em uma residência 

 

Salienta-se, ainda, que não há previsão de instalação de rede de esgotamento sanitário, e também não existe uma política de 
incentivo à implantação de fossas sépticas no município. Em vista ao exposto, o cenário do esgotamento sanitário observado 
em Poconé constitui-se numa ameaça tanto à qualidade ambiental dos corpos hídricos municipais quanto à saúde da 
população. 

Principais deficiências identificadas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo para a sede urbana; falta de 
fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento de esgoto empregados nas residências; ausência de local para 
tratamento do lodo gerado nas fossas; falta de legislação específica; ligações clandestinas na rede de águas pluviais. 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Poconé é margeada pelo córrego Tereza Botas 
(Figura 486 e Figura 487), sendo este o principal elemento da 
macrodrenagem do município. Nas ruas locais dos bairros, o sistema de 
microdrenagem dispõe apenas de meio-fio e sarjetas. Nas vias 
pavimentadas a água da chuva corre pelas sarjetas até a boca de lobo 
mais próxima ou grelhas, onde são captadas (Figura 488). Os 
indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 104, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.  

Principais problemas identificados: inexistência de manutenção 
preventiva e corretiva dos sistemas de macro e microdrenagem 
existentes; pontos de alagamento (Figura 489 e Figura 490) e erosões; 
deficiência de galerias de águas pluviais; inexistência de um projeto de 
macro e microdrenagem urbana. 

Tabela 104. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

- % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

- % 

Extensão total de vias do 

município16 

- Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

- Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Não - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 486. Córrego 
Tereza Botas

 

Figura 487. Dissipador 
do córrego 

 

Figura 488. Detalhe de 
gradeamento 

 

Figura 489. Ponto de 
alagamento no município

 

Figura 490. Ponto de 
alagamento no município

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de coleta, transporte e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, que dispõe de dois 
caminhões-basculante de 5 m³ (Figura 491), dois compactadores e um 
trator agrícola. Os resíduos são acondicionados em lixeiras suspensas. 
Não há tratamento dos resíduos e todo material é disposto em vazadouro 
a céu aberto [lixão] (Figura 492), distante 4 km da cidade. Os indicadores 
de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão 
apresentados na Tabela 105, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 105. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

1,575 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Sim - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos por empresa privada em aterro licenciado (Figura 493). No 
município existe uma empresa que faz a coleta seletiva no bairro Cohab Nova e Habitar Brasil (Figura 494). O cemitério não 
possui licenciamento ambiental e foi implantado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área 
de risco. Em Poconé observou-se coleta de recicláveis no lixão (Figura 495). 

Figura 491. Caminhão 
utilizado na coleta

 

Figura 492. Lixão de 
Poconé 

 

Figura 493. 
Armazenamento de RSS

 

Figura 494.Cooperativa de 
Coleta Seletiva

 

Figura 495. Coleta de 
recicláveis no lixão

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os distritos de Cangas, Nossa Senhora do Chumbo, 
entre outros. Quanto ao abastecimento de água, o distrito de Cangas é 
abastecido por captação subterrânea, através de três poços profundos, e 
o de N. Sra. do Chumbo por um poço tubular. O sistema de esgotamento 
sanitário utilizado se baseia em soluções individuais inadequadas (fossa 
negra ou rudimentar). No que se refere ao manejo de águas pluviais, 
ambos os distritos encontram-se pavimentados com sarjeta, meio-fio de 
concreto e sem galerias de águas pluviais. Quanto à coleta e destinação 
final dos resíduos sólidos produzidos, tais serviços são coletados 
regularmente pela Prefeitura Municipal, às terças-feiras, cujo volume 
recolhido é transportado para o disposição a céu aberto (lixão) do 
município. A Figura 496 e Figura 497 mostram um reservatório elevado e 
uma rua pavimentada com sarjeta. 

Figura 496. Reservatório elevado no distrito de Cangas

 

Figura 497. Rua pavimentada no distrito N. Sra. do 
Chumbo 

 

                                                           
16 A Prefeitura Municipal não dispõe de cadastro técnico com planta e/ou informações atualizadas a respeito dos sistemas de drenagem e 

pavimentação. 
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6.2.10 Santo Antônio de Leverger 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião centro-sul mato-grossense, a 35 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
15º47’11’’S e 56º04’17’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
18.392 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, de 1,31%. 
As principais atividades econômicas são pecuária de cria, recria e corte, agricultura e turismo. Santo Antônio de Leverger 
pertence à Região Hidrográfica do Rio Cuiabá, sub-bacia do Rio Paraguai. Quanto ao território, o município encontra-se na 
Depressão Rio Paraguai, calha do rio Cuiabá e São Lourenço, serra de São Jerônimo; clima tropical semiúmido, com 
precipitação anual de 1.342 mm e temperatura média de 26°C. Nota-se que o Plano Diretor do município se encontra em fase 
de elaboração. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O DMS, vinculado à Secretaria de Obras, é o setor 
responsável pelo serviço de abastecimento de água. O 
sistema é composto por captação superficial (Figura 498), e 
subterrânea, adutora de água bruta (Figura 499), ETA 
convencional (Figura 500), estação elevatória de água 
tratada, adutora de água tratada, reservatórios apoiados e 
elevados (Figura 501), rede de distribuição com 35 km de 
extensão e 2.769 ligações domiciliares. Os indicadores do 
sistema estão apresentados na Tabela 106, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: inexistência 
de macro e micromedidores; ausência de um programa de 
qualificação e treinamento dos funcionários; 

Tabela 106. Indicadores de desempenho do SAA de S. A. do Leverger 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 0,53 R$/m³ 

Índice de hidrometração 2,3 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 35 Km 

Volume total produzido diário  3.343 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 219,9 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 50,78 % 

Índice de inadimplência 89 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 865 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 180 m³/hora 
 

elevado índice de inadimplência e de perdas; elevado consumo per capita efetivo/faturado; chefe do departamento com pouco 
conhecimento sobre as atividades que desempenha; elevado custo operacional do sistema; oferta de água sem nenhum 
controle de qualidade; ETA em péssimo estado de conservação; inexistência de cadastro técnico. A Figura 502 mostra o 
depósito onde ficam acondicionados os produtos químicos utilizados. 

Figura 498. Captação 
superficial no rio Cuiabá

 

Figura 499. Adutora de 
água bruta

 

Figura 500. ETA de 
S. A. do Leverger 

 

Figura 501. Reservatório 
apoiado 

 

Figura 502. Depósito de 
produtos químicos 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O DMS, vinculado à Secretaria de Obras, é o responsável pelo serviço de 
esgotamento sanitário. Na sede tem-se como solução para o esgotamento 
sanitário a utilização de fossas – rudimentar ou negra (Figura 503) e 
escoamento a céu aberto (Figura 504). No Conjunto Habitacional Marechal 
Rondon foi implantado um SES, projetado para atender população de 700 
habitantes, correspondendo a 2% do total, com 3,7 km de rede coletora 
implantada e 310 ligações domiciliares interligadas ao sistema. O SES se 
encontra inoperante, sendo que o esgoto coletado transborda na estação 
elevatória (desativada), escoando a céu aberto, e a ETE (lagoas) tomada por 
vegetação. A Tabela 107 apresenta os indicadores do sistema de 
esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 107. Indicadores de desempenho do SES de 
Santo Antônio de Leverger 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento 
urbano 

0,00 % 

Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0,00 % 

 

Principais deficiências encontradas: inexistência de sistema de esgotamento sanitário coletivo para toda sede urbana; ausência 
de fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento de esgoto empregados nas residências; SES existente no 
Conjunto Habitacional se encontra abandonado e com suas estruturas comprometidas; solo saturado e lençol freático aflorante, 
impróprios para uso de sumidouros. A Figura 505, Figura 506 e Figura 507 mostram os aspectos do sistema instalado e em 
falta de operação. 

Figura 503. Fossa negra 
em uma residência 

 

Figura 504. Escoamento 
de esgoto  

 

Figura 505. Portão 
de acesso à ETE 

 

Figura 506. Vista da lagoa 
desativada 

 

Figura 507. Vista abrigo 
quadro comando  
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS  

A região urbana de Santo Antônio de Leverger é dividida em três 
microbacias: B1 - afluente do rio Cuiabá, B2 - rio Cuiabá, B3 - 
afluente do rio Cuiabá, sendo esses os sistemas da 
macrodrenagem urbana. A sede do município possui malha viária 
com extensão de 145 km, sendo 25 km pavimentada com 
drenagem superficial (Figura 508). As vias urbanas da cidade são 
quase que totalmente desprovidas de galerias de águas pluviais. 
O nível do lençol freático, a topografia e a estrutura de base e sub-
base do pavimento das vias comprometem a estrutura do 
pavimento e causa sérios problemas de drenagem e tráfego 
interno. Nas vias pavimentadas a água da chuva corre pelas vias 
e sarjetas acumulando em pontos baixos a jusante, provocando o 
acúmulo de água (Figura 509). 

Tabela 108. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

17,24 % 

Índice de cobertura dos serviços 

de microdrenagem profunda17 

- % 

Extensão total de vias do 
município 

145 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

25 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Não - 
Legislação específica Não - 

 

Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 108, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais problemas identificados no perímetro urbano: áreas de alagamento e 
inundações (Figura 510), transbordamento do curso d’água; pontos de estrangulamento; baixa capacidade de infiltração do 
solo; inexistência de rede de drenagem; e lençol aflorante. A Figura 511 e Figura 512 mostram dispositivos de drenagem 
existentes. 

Figura 508. Via com boca 
de lobo

 

Figura 509. Acúmulo de 
água de chuva

 

Figura 510. Ponto de 
alagamento em via 

 

Figura 511. Boca de 
lobo obstruída 

 

Figura 512. Ponto de 
descarga  

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Os serviços de coleta, transporte e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade da Secretaria de Obras Públicas, que dispõe de oito 
funcionários, um caminhão-basculante e um compactador (Figura 513). 
Os resíduos são acondicionados em lixeiras improvisadas ou em 
calçadas. Não há tratamento residual e todo material coletado é 
disposto temporariamente em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 
514), que funciona como estação de transbordo. Esses resíduos são 
transportados por empresa terceirizada até o aterro do município de 
Cuiabá. São coletados 110 t/mês de resíduos. 

Tabela 109. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,51 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

95 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 109, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Os resíduos dos serviços de saúde são coletados, 
tratados e dispostos por empresa privada em aterro licenciado (Figura 515). Verificou-se a disposição de resíduos 
volumosos no lixão (Figura 516) bem como a presença de bolsões de lixo no município (Figura 517). 

Figura 513. Caminhão 
utilizado na coleta de RSU 

 

Figura 514. Lixão de 
Santo A. do Leverger 

 

Figura 515. Veículo de 
coleta dos RSS

 

Figura 516. Disposição 
de resíduos volumosos 

 

Figura 517. Bolsão de 
lixo no município

 

ÁREA RURAL  

A área rural abrange os distritos de Caeté, Engenho Velho, Varginha e 
Mimoso, comunidades Olho D’Água, Porto de Fora, Agrovila Palmares, 
Barranco Alto, Abolição, Barreirinho e Pontal do Glória. Quanto ao 
abastecimento de água, todos os locais fazem uso de poços subterrâneos. 
O sistema de esgotamento sanitário utilizado se baseia em soluções 
individuais inadequadas (fossa negra). Quanto ao manejo de águas 
pluviais, apenas Varginha e Mimoso são pavimentados e com 
microdrenagem (Figura 518), enquanto nos demais o escoamento 
superficial ocorre de acordo com a declividade natural do terreno. Quanto à 
coleta e destinação final dos resíduos sólidos produzidos, algumas 
localidades são contempladas com coleta pela Prefeitura, enquanto outras 
queimam ou enterram seus resíduos (Figura 519). 

Figura 518. Sistema de drenagem em Varginha

 

Figura 519. Descarte de resíduos sólidos  

 
                                                           
17 Pouco se sabe sobre drenagem de águas pluviais na cidade, e a Prefeitura não dispõe de cadastro técnico atualizado que possa indicar as 

galerias, bocas de lobo e poços de visita existentes. Não foi fornecida uma planta geral ou cadastro técnico da rede existente. 
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6.3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO TELES PIRES 

APRESENTAÇÃO 

Criado em dezembro de 2005, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Teles Pires é 
formado pelos municípios de Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Paranaíta e Alta Floresta ocupando 
uma área de 51.157,97 km². Juntos, esses municípios representam 54.009 habitantes, de acordo com a estimativa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017. Dos seis municípios do consórcio em tela, apenas Alta Floresta não foi 
contemplado no Projeto de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento.  

Os municípios pertencentes ao citado consórcio surgiram a partir de projetos de agropecuários de ocupação da Amazônia, 
implantados a partir do final da década de 1960 e início da década de 1970. O município de Alta Floresta é o principal polo 
regional, ofertando serviços de saúde e educação e de comércio. Os municípios do consórcio apresentam ainda como 
características comuns a baixa densidade demográfica. Quanto aos aspectos físicos, todos os municípios encontram-se na 
bacia amazônica, em área de plena floresta amazônica, banhados pela Bacia Regional do Rio Teles Pires.  

A grande maioria dos cinco municípios contemplados pelo presente projeto, do Consórcio Vale do Teles Pires, não dispõe de 
legislação relacionada ao planejamento físico-territorial. As raras legislações existentes não garantem o referido planejamento. 
Também inexistem legislações específicas para o saneamento básico. Destacam-se apenas os municípios de Carlinda, que 
apresenta Plano Diretor Participativo e o município de Nova Monte Verde que apresenta legislação referente ao uso, ocupação 
e zoneamento do solo urbano. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água envolve o conjunto de 
captações de águas, tubulações, estações de tratamento, 
reservatórios, equipamentos e demais instalações destinadas 
ao fornecimento de água potável. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em 100% 
dos municípios. Ressaltando que o sistema de abastecimento 
de água do município Nova Monte Verde está inativo, sendo 
adotado soluções individuais. No que se refere à captação, 
dois dos municípios são abastecidos exclusivamente por 
mananciais superficiais, um utiliza manancial subterrâneo e um 
é mista. Todos os municípios realizam o tratamento das águas, 
três deles realizam apenas tratamento convencional (ETA), 
enquanto que um faz tratamento apenas com simples 
desinfecção. Nota-se que Paranaíta trata as águas superficiais 
em ETA e as subterrâneas por simples desinfecção. A 
distribuição da água é pressurizada em um dos municípios, um 
por gravidade e um mista. Nova Monte Verde não possui rede 
de distribuição de água em sua totalidade, conforme Quadro 3 

Quadro 3. Caracterização do Sistema de Abastecimento de Água 

Municípios 
Prestação 
de serviço 

Tipo de 
captação 

Tipo de 
 tratamento 

Carlinda Público Superficial Convencional 

Nova 
Bandeirantes 

Público Superficial Convencional 

Nova Monte 
Verde 

Público Subterrânea Desinfecção 

Paranaíta Público Mista 
Convencional e 

Desinfecção 
 

Somente em Carlinda e Paranaíta há 100% de cobertura do SAA, enquanto em Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde há 
73,07% e 0,00% respectivamente. Contudo, apenas Carlinda possui macromedição. No que se refere à micromedição, 
destaca-se Carlinda com 100%, bem como os altos índices de Nova Bandeirantes e Paranaíta, de 99,6% e 97,5% 
respectivamente. Nota-se também a ausência de micromedição em Nova Monte Verde por não dispor de rede de 
abastecimento pública. Além disso, com exceção de Nova Monte Verde, todos apresentam índice de perdas de água no 
sistema de distribuição superiores ou iguais a 40,20%, considerados altos, de acordo com a Figura 520. 

Figura 520. Indicadores de desempenho do sistema de abastecimento e água 

 
 

CARLINDA NOVA BANDEIRANTES NOVA MONTE VERDE PARANAÍTA

COBERTURA (%) 100,00% 73,07% 0,00% 100,00%

MICROMEDIÇÃO (%) 100,0% 99,6% 0,0% 97,5%

MACROMEDIÇÃO (%) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

PERDAS (%) 56,91% 40,20% 0,00% 46,68%
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Em relação à intermitência do sistema de distribuição, todos os municípios apresentam sistema intermitente, exceto Nova 
Monte Verde, que não possui sistema de distribuição ativo. O consumo médio diário de água entre os municípios é de 141,72 
litros/hab.dia, destacando-se Paranaíta, com o maior consumo, de 173,05 litros/hab.dia. Nota-se que todos os municípios 
realizam cobrança pelo uso da água, exceto Nova Monte Verde, sendo a tarifa média de Paranaíta a mais alta, de R$ 2,97/m³ 
de água, e a de Nova Bandeirantes a mais baixa, de R$ 1,57/m³. No que se refere ao índice de inadimplência, observa-se que 
Nova Bandeirantes apresenta o maior índice, de 13,50%. Em Paranaíta, não há dados disponíveis sobre a inadimplência. A 
Figura 521, Figura 522 e Figura 523 demonstram os gráficos. 

Figura 521. Consumo médio diário de água 
(l/hab.dia) 

 

Figura 522. Tarifa média de água (R$/m³) 

 

 

Figura 523. Índice de inadimplência (%) 

 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário é 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. Verificou-se que em todas as sedes urbanas não há prestação do serviço de esgotamento sanitário, de 
maneira que a disposição do esgoto sanitário se dá por soluções individuais, fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou 
rudimentares e escoamento a céu aberto. 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O manejo das águas pluviais corresponde ao conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações de drenagem, do transporte, 
detenção/retenção para o amortecimento de cheias, do tratamento e 
disposição final das águas pluviais. A Figura 524 expõe os índices 
de micro e macrodrenagem. 

A prestação do serviço é do tipo pública em todo o consórcio. 
Apenas Paranaíta possui mais de 70% de suas vias pavimentadas e 
com cobertura de microdrenagem superficial, destacando-se 
Carlinda com pouco mais de 20% de pavimentação. Quanto à 
cobertura de microdrenagem profunda (bocas de lobo, galerias, 
canais), destaca-se Paranaíta, com 65% de cobertura, enquanto 
Carlinda possui 3,5% e Nova Bandeirantes não dispõe de cadastro 
técnico atualizado do sistema de microdrenagem profunda. 
Observam-se pontos de erosão em todos os municípios; além disso, 
verifica-se a ocorrência de pontos de alagamento em todos os 
municípios, excetuando Paranaíta. 

Figura 524. Índice de microdrenagem superficial e profunda (%) 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O manejo de resíduos sólidos compreende o conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em todos os 
municípios. A cobertura do serviço de coleta é de 100% em todos os 
municípios, exceto Nova Monte Verde, que tem taxa de coleta de 
96%. 

A produção diária média é de 0,772 kg/hab.dia, sendo Nova 
Bandeirantes o maior gerador (0,85 kg/hab.dia) e Carlinda o menor 
– 0,72 kg/hab.dia (Figura 525). Todos os municípios realizam a 
disposição final dos resíduos em vazadouros a céu aberto (lixão), e 
nenhum possui programa de coleta seletiva. 

Figura 525. Produção média diária de resíduos sólidos 
(Kg/hab.dia) 
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6.3.1 Carlinda 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na região norte mato-grossense, a 765 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 09º 57' 
29"S e 55º 49' 56"O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 10.136 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento, de -3,56%. A base 
econômica do município é formada no setor primário da economia, tendo a pecuária bovina de cria, recria e de corte como 
principal atividade. Carlinda faz parte da Unidade de Planejamento e Gestão (UPG) Médio Teles Pires e Médio Xingu, 
pertencendo à Região Hidrográfica Regional Amazônica; a área é contemplada com diversos mananciais superficiais, 
distribuídos por toda sua extensão. As temperaturas médias anuais variam entre 24,3º e 24,6ºC e os totais pluviométricos 
médios oscilam entre 2.000 e 2.300 mm. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água na sede do município é 
administrado pela concessionária Águas de Carlinda. A captação 
de água bruta é feita em um manancial superficial no ribeirão 
Seixas (Figura 526 e Figura 527). O tratamento é realizado por 
meio de uma ETA compacta, metálica, fechada e pressurizada 
(Figura 528 e Figura 529) e a reservação em um reservatório 
elevado de concreto armado com capacidade de armazenamento 
de 120 m³. A rede de distribuição de água apresenta 29,3 km de 
extensão e 2.319 ligações domiciliares. Os indicadores do sistema 
de abastecimento de água estão apresentados na Tabela 110, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de 
equipamento acessório da rede de distribuição; problemas no 
abastecimento; ineficiência na reservação; ausência de setorização 
da rede; número de amostras de análise de água não atende à 
Portaria 2.914; manancial superficial usado, no limite da sua 
capacidade de atendimento; elevado índice de perdas. A Figura 
530 expõe o aspecto da casa de química da ETA. 

Tabela 110. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,23 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 29,3 Km 

Volume total produzido diário 1.170 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 96,6 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 56,91 % 

Índice de inadimplência 2,17 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 120 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 72 m³/hora 
 

Figura 526. Casa de 
bombas - Captação 

 

Figura 527. Captação 
superficial 

 

Figura 528. Estação de 
tratamento de água 

 

Figura 529. 
Flocodecantador e filtro 

 

Figura 530. Casa de 
química 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Em Carlinda, o responsável pela prestação dos serviços de 
esgotamento sanitário é a própria Prefeitura. No entanto, o 
município não dispõe de sistema de esgotamento sanitário público. 
A disposição do esgoto sanitário é feita de forma individual por 
meio de fossas sépticas, sumidouros e fossas rudimentares ou 
negras. A Tabela 111 expõe os indicadores de esgotamento 
sanitário do município, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 111. Indicadores de desempenho do SES de Carlinda 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário que atenda toda a sede urbana; falta de 
controle da execução dos sistemas individuais de tratamento; o município não dispõe de cadastro técnico atualizado dos 
sistemas individuais; igualmente, não dispõe de projeto para implantação do SES público, em toda sede urbana; inexistência 
de corpo técnico responsável pelos serviços de esgotamento sanitário domiciliar. 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Carlinda é cortada por corpos hídricos de 
pequeno porte, sem denominação. Esses córregos urbanos 
recebem as águas de escoamento superficial, que são conduzidas 
naturalmente por meio da ação gravitacional em vias 
pavimentadas, sarjetas, sarjetões, bocas de lobo e rede 
subterrânea, ou seja, pela microdrenagem. Com relação a 
microdrenagem, esta existe em poucas vias da sede urbana. Em 
Carlinda existem 33,72 km de vias internas, sendo 6,58 
quilômetros pavimentadas e 27,14 km não pavimentadas. Os 
indicadores do sistema de drenagem urbana estão apresentados 
na Tabela 112, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 112. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

19,51 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

3,53 % 

Extensão total de vias do município 33,72 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 6,58 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 

Legislação específica Não - 
 

O município de Carlinda apresenta galerias de águas pluviais apenas nas avenidas Mato Grosso e dos Estudantes. Principais 
problemas identificados: ausência de dispositivos de manejo de águas pluviais que ocasionam alagamentos e erosões por todo 
o perímetro urbano; inexistência dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de microdrenagem existentes 
(Figura 531 e Figura 532); dispositivos de drenagem construídos e localizados em pontos inadequados (Figura 533 e Figura 
534); processos erosivos em estágio avançado por falta de um sistema de microdrenagem adequado (Figura 535). 

Figura 531. Boca de 
lobo suja 

 

Figura 532. Canal 
danificado 

  

Figura 533. Dissipador 
de energia 

 

Figura 534. Boca de lobo. 
 

 

Figura 535. Vias com 
erosão 

  

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de coleta e destinação final dos RSDC são de 
responsabilidade da Prefeitura de Carlinda, que dispõe de quatro 
funcionários, um caminhão-caçamba de 10 m³ (Figura 536). Os resíduos 
são acondicionados em sacos plásticos não padronizados e dispostos em 
calçadas ou lixeiras suspensas (Figura 537). A disposição final dos 
resíduos é realizada a céu aberto em um (lixão) no município de Alta 
Floresta (Figura 538). Os serviços de limpeza urbana no município são de 
responsabilidades da Secretaria de Cidades. Estes são dispostos no lixão 
de Carlinda, juntamente com os resíduos de construção civil e entulhos 
gerados na cidade, transportados por um trator com carroceria (Figura 
539).  

Tabela 113. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,72 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os indicadores do sistema dos serviços limpeza urbana e manejo de resíduos estão na Tabela 113, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a 
contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os resíduos dos serviços de saúde são destinados ao lixão e 
incinerados sem tratamento. Foi observado um bolsão de lixo no município (Figura 540). 
 

Figura 536. Caminhão 
utilizado na coleta

 

Figura 537. 
Acondicionamento dos RSD

 

Figura 538. Lixão de 
Alta Floresta

 

Figura 539. Trator usado 
na limpeza urbana  

 

Figura 540. Bolsão de 
lixo em Carlinda

 
 

ÁREA RURAL 

O município de Carlinda, apresenta diversas comunidades e setores rurais 
dispersos sendo essas comunidade Boa Sorte, Del Rei, Setor Caná, Setor 
Maravilha, Setor Padre Geraldo e Setor Renascer. As áreas rurais em sua maioria 
apresentam sistema de abastecimento de água individual (Figura 541) ou coletivo 
de vizinhança, com poços tubulares profundos, freáticos ou amazonas (cacimbas). 
Não há coleta nem tratamento público de esgoto. O tratamento é realizado de forma 
individual por meio de fossas sépticas, sumidouros e principalmente fossas negras 
ou rudimentares. Em relação a drenagem, observou-se a inexistência de 
dispositivos projetados e adequados. Normalmente, os resíduos produzidos são 
depositados em valas no fundo das propriedades. após acumular certa quantidade, 
o material é queimado ou enterrado. A comunidade Del Rei recebe serviços de 
coleta de RSD, executado pela Prefeitura Municipal. 

Figura 541. Solução individual de 
abastecimento 
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6.3.2 Nova Bandeirantes 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na região norte de Mato Grosso, a aproximadamente 1.000 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 09º 50' 59"S e 57º 48' 38"O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 
(IBGE, 2017) é de 14.473 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual de crescimento 
relativamente alta, de 8,05%. A base econômica do município é formada no setor primário, com atividades agrícolas, 
pecuária e extrativismo florestal sustentável. A maioria dos estabelecimentos rurais, dedicados à agricultura. Nova 
Bandeirantes está inserida na Região Hidrográfica do Rio Juruena–Teles Pires. Quanto às características do território, 
identifica-se um relevo plano até forte ondulado, pluviosidade anual em torno de 2.500 mm e temperaturas médias anuais 
entre 25,7 e 24,7ºC. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Os serviços de abastecimento de água de Nova 
Bandeirantes atendem 99% da população urbana, sendo 
de responsabilidade do Departamento de Saneamento 
(DS). O sistema é composto por uma captação 
superficial de água bruta, realizada no rio São João da 
Barra (Figura 542) com adutora de água bruta (Figura 
543). O volume de água retirado da captação é 
encaminhado por bombeamento para a estação de 
tratamento de água do município (Figura 544 e Figura 
545) realizando tratamento convencional. A água tratada 
é reservada em dois reservatórios com capacidade de 
100 e 300 m³ (Figura 546). A rede de distribuição de 
água apresenta 38,6 km de extensão, 1.760 ligações de 
água e o mesmo número de economias. 

Tabela 114. Indicadores de desempenho do SAA de  
Nova Bandeirantes 

 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,57 R$/m³ 

Índice de hidrometração 99,62 % 
Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 38,6 Km 
Volume total produzido diário 1.242 m³/dia 
Consumo per capita efetivo 148,6 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 73,07 % 
Índice de perdas na distribuição 40,20 % 

Índice de inadimplência 13,5 % 
Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 400 m³ 
Capacidade de tratamento da ETA 54 m³/hora 

Principais problemas identificados: ETA está operando acima da capacidade nominal; problemas na bomba dosadora de 
coagulante, diminuição da qualidade da água tratada, ausência de macromedidores no sistema; pressão insuficiente para 
abastecer as residências localizadas em regiões mais altas; não há controle de volume produzido e perdas do sistema, 
mesmo tendo 100% de hidrometração. Os indicadores do sistema de abastecimento de água são apresentados na Tabela 
114, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 542. Captação 
superficial no rio 

 

Figura 543. Adutora de 
agua bruta

  

Figura 544. ETA de Nova 
Bandeirantes

 

Figura 545. Floculador  
 

 

Figura 546. Reservatório 
 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O município de Nova Bandeirantes tem como responsável pela prestação 
de serviço de esgotamento sanitario a Prefeitura Municipal. No entando, 
não há rede coletora de esgoto (sistema separador absoluto), somente 
sistema de disposição do esgoto sanitário individual caracterizado por 
fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou rudimentares, e 
escoamento a céu aberto (Figura 547, Figura 548, Figura 549, Figura 550 
e Figura 551). 

Tabela 115. Indicadores de desempenho do SES 
Nova Bandeirantes 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento 
urbano 

0,00 % 

Índice de coleta de esgoto 0,00 % 
Índice de tratamento de 

esgotos 
0,00 % 

 

A Tabela 115 mostra os indicadores de desempenho do esgotamento de Nova Bandeirantes, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. As principais deficiências identificadas: ausência de sistema de 
esgotamento sanitário coletivo; inexistência de fiscalização quanto aos sistemas individuais; ausência de local para 
tratamento do lodo gerado nas fossas; falta de legislação específica. Entretanto, o município conta com um projeto para a 
implantação de um sistema de tratamento de esgoto coletivo. 
 

Figura 547. Fossa 
rudimentar

 

Figura 548. Fossa negra 
residencial

 

Figura 549. Escoamento de 
esgoto em vias públicas

 

Figura 550. Fossa 
rudimentar 

 

Figura 551. Escoamento 
de esgoto em via pública 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de macrodrenagem de Nova Bandeirantes é 
composto basicamente por três córregos urbanos, 
afluentes do rio São João da Barra. Observou-se que 
todos esses corpos d´agua possuem parte de suas 
margens degradadas e ocupadas. Quanto ao sistema 
de microdrenagem, este é composto por meio-fio, 
guias, sarjetas, sarjetões, bocas de lobo, caixas com 
grelhas e poços de visita. Na Tabela 116 estão 
apresentados os indicadores de desempenho de 
sistemas de drenagem pluvial de Nova Bandeirantes, 
tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 

Tabela 116. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

28,57 % 

Índice de cobertura dos serviços de 

microdrenagem profunda18 

- % 

Extensão total de vias do município 44,8 Km 

Extensão total de vias pavimentadas 12,8 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Os principais problemas relacionados a manejo de aguas pluviais em Nova Bandeirantes foram: falta de manutenção das 
bocas de lobo (Figura 552 e Figura 553); ocorrência de inundações próximas aos cursos d’água; erosões em vias não 
pavimentadas (Figura 554) e acúmulo de água nas sarjetas (Figura 555 e Figura 556). 

Figura 552. Boca de lobo 
danificada

 

Figura 553. Boca de lobo 
danificada

 

Figura 554. Ponto 
passível de erosão

 

Figura 555. Alagamento 
em via não pavimentada

 

Figura 556. Acúmulo de 
água em via 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, que dispõe de oito 
funcionários, um caminhão compactador (Figura 557). Os resíduos são 
acondicionados em cestos metálicos suspensos ou em sacolas nas 
calçadas (Figura 558). Não há tratamento residual, os resíduos sólidos são 
dispostos a céu aberto em um lixão localizado a aproximadamente 6 km da 
cidade (Figura 559). Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e 
manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 117, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 117. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,85 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os resíduos de serviço de saúde são dispostos pela própria Prefeitura em uma vala no lixão do município e posteriormente 
queimados (Figura 560). Não há educação ambiental nem coleta seletiva na cidade. Foram observados alguns pontos de 
descarte de resíduos sólidos; nesses locais foram encontrados resíduos sólidos domésticos, comerciais, de construção e 
demolição, restos de móveis e equipamentos eletrônicos, restos de animais mortos, resíduos de podas e capina, entre 
outros (Figura 561). 

Figura 557. Caminhão 
utilizado na coleta

 

Figura 558. 
Acondicionamento dos RSD

 

Figura 559. Lixão de 
Nova Bandeirantes 

 

Figura 560. Vala de 
disposição de RSS 

 

Figura 561. Bolsão de 
lixo 

 

ÁREA RURAL 

Nova Bandeirantes possui uma população rural de 8.682 habitantes, 
dentre as áreas rurais destaca-se o distrito de Japuranã e a comunidade 
de Paraíso do Norte. Quanto ao abastecimento de água, o de Jupuranã é 
abastecido pelo DS por meio de captação superficial; já a comunidade 
possui soluções individuais de abastecimento (Figura 562). Os sistemas de 
esgotamento sanitário utilizado se baseiam em soluções individuais (fossa 
rudimentar ou séptica). No que se refere ao manejo de águas pluviais, 
ambos não apresentam ruas pavimentadas nem galerias. Quanto à coleta 
e destinação final dos resíduos sólidos produzidos, no distrito há coleta 
pela Prefeitura, porém na comunidade os resíduos são queimados ou 
enterrados nas propriedades (Figura 563). 

Figura 562. Captação superficial em Japuranã 

 

Figura 563. Resíduos queimados em Paraíso do 
Norte 

 

                                                           
18 A Prefeitura de Nova Bandeirantes não possui um cadastro técnico com informações sobre a quantidade e localização de vias 

pavimentadas e de vias que possuem sistema de drenagem de águas pluviais. 



ETA

PSF I

PSF II

PSF III

RES-01/02

Contém informações © CNES (2008), distribuição Spot Image S.A., França, todos os direitos
reservados.

57°48'16"W57°48'48"W57°49'20"W

9°5
0'3

0"
S

9°5
1'0

"S
9°5

1'3
0"

S

µ
CARTA IMAGEM DO SANEAMENTO

BÁSICO DO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES

Plano Municipal de Saneamento Básico
Prefeitura municipal de Nova Bandeirantes

0 500250
m

Fonte dos dados:
Vetoriais: IBGE 2015
              SEMA 2008
              PMSB 2016

Sistema de Coordenadas Geográficas:
Datum: SIRGAS 2000

Elaborado em Outubro/2016

Legenda

1:10.000Escala:

!.

poVTU43
"'

Contém informações © CNES (2008),
distribuição Spot Image S.A., França,
todos os direitos reservados.

±

0 1,5 30,75 km

Matriciais: SPOT 2008

!. Sede Municipal    

Núcleo Urbano
Pontos Saneamento

WY Sede do DA

po Captação de Água

UTpo ETA

UT Reservatórios de água

VTU Descarga da ETA

KJ Risco de Alagamento

21 Erosão

Risco de Inundação

VTU Descarga de Efluente (Limpa Fossa)

"' Disposição final RSS (lixão)

43 Bolsão de lixo

43 Disposição final (lixão)

cF Cemitério

"F& Hospital

"G& Posto de Saúde da Familía

l Posto de Combutível

3,7km

jSentido ao Lixão,
Disposisão Final de RSS

e Captação de Água

=

=é

1,6 kmj

j



116 

6.3.3 Nova Monte Verde 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na região noroeste de Mato Grosso, a aproximadamente 960 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 9° 58'45.46"S e 57° 28'01.29"O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 
(IBGE, 2017) é de 8.822 habitantes. A população total no período 2000-2010 apresentou taxa média anual de crescimento de 
1,72%. O município tem sua base econômica assentada no setor primário. A principal atividade é a pecuária de corte e leiteira, 
complementada pelas agrícolas, em especial, as relacionadas com pequenos produtores e a agricultura familiar. A maior parte 
do município se encontra na sub-bacia do Baixo Teles Pires, mas parte da região oeste se encontra na sub-bacia do Baixo 
Juruena, onde se destacam os rios Juruena e o Teles Pires; além de ser rico em nascentes. Quanto às características do 
território, identifica-se um relevo plano até fortemente ondulado, pluviosidade média anual de 2.167 mm e temperaturas médias 
anuais entre 25,7 e 24,7ºC. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água de Nova Monte Verde 
é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, por meio do 
Departamento de Sistema de Abastecimento de Água e 
Esgoto (DAE). O sistema é composto por captação 
superficial (Figura 564 e Figura 565), uma estação de 
tratamento de água [ETA] (Figura 566), um reservatório 
(Figura 567) e rede de distribuição, que deveria atender 
toda área urbana. Entretanto, o sistema se encontra inativo 
em função da captação não ter sido concluída. Assim, a 
população se utiliza de soluções individuais por poços tipo 
cacimba, poço raso e/ou tubulares rasos freáticos. A Tabela 
118 expõe os indicadores de desempenho do sistema de 
abastecimento de água, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 118. Indicadores de desempenho do SAA de Nova Monte Verde 
 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água - R$/m³ 
Índice de hidrometração - % 
Índice de macromedição - % 

Extensão da rede de água19 29,8 Km 

Volume total produzido diário 0 m³/dia 
Consumo per capita efetivo 148,61 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 0 % 
Índice de perdas na distribuição - % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 500 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 54 m³/hora 

Como principais deficiências encontradas tem-se: inexistência de um sistema completo de abastecimento de água; utilização 
de poços rasos, cacimbas e/ou poços tubulares freáticos construídos de forma inadequada, sem proteção sanitária e sem 
fiscalização; inexistência de análises quanto à qualidade e viabilidade do uso água dos poços, com relatos de contaminação. A 
Figura 568 mostra a câmara de contato existente na ETA. 

 

Figura 564. Captação 
superficial

 

Figura 565. Manancial que 
deverá ser usado

 

Figura 566. ETA 
inativada

 

Figura 567. Reservatório 
na área da ETA 

 

Figura 568. Câmara de 
contato da ETA 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Em Nova Monte Verde o responsável pela prestação deste serviço é o 
DAE. No entanto, o município não dispõe de sistema de esgotamento 
sanitário público, a disposição do esgoto sanitário é feita de forma 
individual por meio de fossas sépticas, sumidouros e fossas negras 
(Figura 569 e Figura 570). Foi observada a ocorrência de 
extravasamento de algumas fossas, pois o esgoto sanitário é gerado 
continuamente necessitando de uma disposição final imediata. Se o solo 
é impermeável ou de pouca permeabilidade, esse efluente é lançado em 
galerias de águas pluviais ou simplesmente nas sarjetas ou talvegues. É 
importante destacar que alguns desses pontos localizam-se próximos a 
um dos córregos urbanos, podendo resultar na sua contaminação. 

A Tabela 119 expõe os indicadores de desempenho do sistema de 
esgotamento sanitário de Nova Monte Verde, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

As principais deficiências de Nova Monte Verde são: a ausência de um 
sistema de esgotamento sanitário coletivo para toda área urbana; falta 
de um Plano Diretor ou Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano; 
ausência de fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento 
de esgoto; inexistência de empresas prestadoras de serviço de limpeza 
de fossas no município. 

Tabela 119. Indicadores de desempenho do SES de Nova 
Monte Verde 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 

Figura 569. Fossa 
rudimentar 

 

Figura 570. Fossa 
rudimentar 

 

 

                                                           
19 De acordo com processo presente na Funasa, apenas 21% da rede de distribuição foi executada, totalizando 6,3 km. 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A macrodrenagem de Nova Monte Verde é formada por 
alguns córregos intermitentes e alguns perenes que 
possuem leito natural e são locais de deságue de redes 
de captação das águas pluviais e esgotos clandestinos, 
que compõem o sistema de macrodrenagem. Quanto ao 
sistema de microdrenagem, este funciona por gravidade 
e é composto por manilhas de concreto, rede 
separadora de drenagem, com a existência de guias, 
meio-fio, sarjetas, poços de visita, bocas de lobo e 
caixas com grelhas na sarjeta por onde são captadas as 
águas pluviais (Figura 571, Figura 572 e Figura 573). 

Tabela 120. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

35,38 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

28,3 % 

Extensão total de vias do município 39 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 13,8 Km 

Registro de incidentes (alagamentos, enchentes) Não - 
Pontos de erosão Sim - 

Legislação específica Não - 
 

Principais problemas identificados: alagamentos e erosões que são ocasionados pela quantidade insuficiente de obras de 
drenagem de águas pluviais (Figura 574 e Figura 575); falta de manutenção dos seus componentes; estruturas danificadas; 
insuficiência de estruturas conhecidas como dissipadores de energia; falta de responsável pela manutenção do sistema; 
falta de planejamento; urbanização das margens de córregos. Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão 
apresentados na Tabela 120, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 571. Boca de 
lobo  

 

Figura 572. Boca de 
lobo 

 

Figura 573. Saída rápida 
para o córrego

 

Figura 574. Alagamento 
em via não pavimentada

 

Figura 575. Ponto de 
erosão

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais e de limpeza urbana são de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal por meio de Secretaria Municipal de Obras, 
Transportes e Serviços Urbanos, que dispõe de um caminhão 
compactador de 12 m³ e três funcionários para coleta (Figura 
576). São utilizadas lixeiras convencionais para o 
acondicionamento dos resíduos (Figura 577)  

Tabela 121. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,76 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço de 

coleta de RSU 
96 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

No município de Nova Monte Verde não há tratamento dos resíduos coletados, e a destinação final é feita a céu aberto no 
lixão do município, localizado a aproximadamente 5 km do centro da cidade (Figura 578). O lixão recebe, além de resíduos 
domésticos e comerciais, também resíduos de poda, varrição, volumosos, de serviços de saúde, efluentes oriundos de 
caminhões limpa-fossa, entre outros (Figura 579 e Figura 580). No município não existe programa de coleta seletiva e 
também não há nenhum projeto em implantação, não há associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 
Os indicadores do sistema dos serviços limpeza urbana e manejo de resíduos estão na Tabela 121, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 

Figura 576. Caminhão 
utilizado na coleta

 

Figura 577. Acondicionamento 
dos resíduos

 

Figura 578. Lixão de 
Nova Monte Verde

 

Figura 579. Resíduos de 
construção e demolição

 

Figura 580. Bolsão de 
lixo  

 

ÁREA RURAL 

Dentre as áreas rurais destaca-se a comunidade de São José do Apuy e a 
de Alto Paraíso. A água é utilizada em ambas as comunidades é proveniente 
de soluções individuais, constituídas por poços freáticos ou poços tubulares. 
Não há coleta nem tratamento público de esgoto, a solução é realizada de 
forma individual por meio de fossas sépticas, sumidouros e principalmente 
fossas negras ou rudimentares. Foram identificados na comunidade alguns 
pontos com processos erosivos provocados pelo escoamento superficial de 
águas pluviais. A Prefeitura realiza coletas de RSD uma vez por semana nas 
comunidades. A Figura 581 mostra a escola municipal presente em Alto 
Paraíso. Já a Figura 582 mostra um poço individual em uma residência. 

Figura 581. Escola municipal da comunidade Alto 
Paraíso 

 

Figura 582. Poço individual em residência 
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6.3.4 Paranaíta 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 849 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
09° 39’ 57”S e 56° 20’ 29”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
10.884 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual de crescimento, de 0,78%. As 
principais atividades econômicas compreendem os setores madeireiro, pecuário, as lavouras temporárias e a agricultura 
familiar. Paranaíta se encontra na Região Hidrográfica Amazônica, apresentando como principais corpos hídricos da região o 
rio Teles Pires e o córrego Pinguim. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano (planícies de rios ou 
topos tabulares) até forte ondulado, clima tropical, com pluviosidade média anual de 2.298 mm. As temperaturas médias 
anuais variam entre 24,3º e 24,6ºC. Nota-se que o município está com o Plano Diretor em elaboração.  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água na sede do município é 
administrado pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE), sendo a 
captação de água bruta feita tanto por manancial superficial (Figura 
583) quanto subterrâneo. O tratamento das águas superficiais é 
realizado por duas ETAs (Figura 584, Figura 585, Figura 586 e 
Figura 587). Para a reservação da água captada e tratada existem 
quatro reservatórios, onde dois são destinados a armazenar as 
águas advindas da captação superficial, e os demais são destinados 
a armazenar as águas advindas dos poços. A rede de distribuição 
de água apresenta 47 km de extensão e 2.476 ligações de água. A 
Tabela 122 mostra os indicadores de desempenho do SAA de 
Paranaíta, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema de abastecimento de 
água do município: falta de macromedidor na saída dos 
reservatórios; falta de micromedidor em todas as economias e a 
efetivação de sua leitura; ausência de cadastro da rede de 
abastecimento de água; problemas de manutenção na ETA; 
quantidade insuficiente de amostras para análise de qualidade de 
água de acordo com a Portaria 2.914/2011 do MS. 

Tabela 122. Indicadores de desempenho do SAA de Paranaíta 
 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,97 R$/m³ 
Índice de hidrometração 97,5 % 
Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 47 Km 
Volume total produzido diário 1.872 m³/dia 
Consumo per capita efetivo 173,05 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 48,68 % 
Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 
Volume de reservação instalado 520 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 100,25 m³/hora 

Figura 583. Captação 
superficial no rio 

 

Figura 584. ETA 2 -
Paranaíta 

 

Figura 585. Floculador 
da ETA 

 

Figura 586. Decantador 
 

 

Figura 587. Reservatório- 
RAP-01

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Em Paranaíta o responsável pela prestação deste serviço é o DAE. 
No entanto, o município não dispõe de sistema de esgotamento 
sanitário público e a disposição do esgoto sanitário é feita de forma 
individual por meio de fossas sépticas, sumidouros ou fossas 
rudimentares e negras (Figura 588 e Figura 589). As áreas de risco 
por contaminação no município de Paranaíta são diversas, devido 
ao despejo dos efluentes de pia ou máquinas de lavar em vias 
públicas. Ressalta-se que as primeiras chuvas transportam uma 
água com características de esgoto, em função do material orgânico 
e inorgânico depositados nas vias públicas durante os meses de 
estiagem. A Tabela 123 mostra os indicadores de esgotamento 
sanitário de Paranaíta, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 
Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de 
esgotamento que atenda toda a cidade; ausência de controle da 
execução do sistema de tratamento individual, os quais na maioria 
das vezes são realizados sem projetos e sem estudo de viabilidade, 
ou seja, avaliar o nível do lençol, a permeabilidade do solo; falta de 
um projeto para implantação de um SES público. 

Tabela 123. Indicadores de desempenho do SES de Paranaíta 
Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 588. Fossa rudimentar 

 

Figura 589. Fossa rudimentar 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Com relação a macrodrenagem, observou-se que a região 
urbana de Paranaíta é margeada pelos córregos do 
Malandro e do Pinguim. Esses corpos hídricos recebem as 
águas de escoamento superficial, que são conduzidas 
naturalmente por meio de sarjetas, sarjetões, bocas de 
lobo e rede subterrânea, ou seja, pela microdrenagem. 
Quanto ao sistema de microdrenagem, todas as ruas 
pavimentadas do município são contempladas com este 
sistema, uma vez que essa infraestrutura é 
complementada com meio-fio e sarjeta (Figura 590). 
Porém, não são em todas essas que possuem drenagem 
profunda.  

Tabela 124. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

76,6 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

65,0 % 

Extensão total de vias do município 59,9 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 45,6 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Não - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

 

A Tabela 124 expõe os indicadores de drenagem pluvial, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Principais deficiências identificadas nos sistemas de drenagem: alguns pontos de alagamentos e erosões 
(Figura 591, Figura 592 e Figura 593); dispositivos de drenagem danificados por falta de manutenção preventiva e corretiva 
(Figura 594); dispositivos de drenagem construídos de forma e em pontos inadequados. 

Figura 590. Dissipador 
de energia

 

Figura 591. Ponto de 
erosão

 

Figura 592. Ponto de 
erosão

 

Figura 593. Alagamento 
em via e ponto de erosão

 

Figura 594. Boca de lobo 
danificada

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Em Paranaíta, é de responsabilidade da Secretaria de Obras e 
Infraestrutura a prestação dos serviços de coleta, transporte e disposição 
final de resíduos sólidos comuns e comerciais além dos serviços de 
limpeza urbana. O armazenamento dos resíduos não apresenta uma 
padronização (Figura 595). Para realização dos serviços de coleta de 
resíduos sólidos urbanos são utilizados dois caminhões do tipo 
compactador, que coletam cinco vezes na semana todo o lixo produzido 
na área urbana do município (Figura 596). A disposição final dos 
resíduos é realizada no lixão localizado a aproximadamente 2 km da 
sede do município.  

Tabela 125. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,76 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço 

de coleta de RSU 
100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Foi possível observar que eventualmente os resíduos são queimados a fim de diminuir o volume (Figura 597). Em relação ao 
RSS, a empresa Biorresíduos é responsável pela coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final adequado. 
Foram observados alguns pontos de descarte de resíduos sólidos (Figura 598 e Figura 599). Em visita ao município, foi 
informado que existe um projeto de aterro sanitário que está em fase de desenvolvimento. Os indicadores do sistema dos 
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos estão na Tabela 125, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 

Figura 595. Local de 
acondicionamento 

 

Figura 596. Caminhão 
utilizado na coleta 

 

Figura 597. Lixão de 
Paranaíta  

 

Figura 598. Bolsão de lixo 
 

 

Figura 599. Bolsão de lixo 
 

 

ÁREA RURAL 

No município de Paranaíta existem duas comunidades rurais: a 
comunidade Nossa Terra, Nossa Gente e o assentamento São Pedro 
(contém várias comunidades inseridas). Quanto ao abastecimento de 
água, ambas as comunidades são abastecidas por poços artesianos 
(Figura 600). O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas 
comunidades se baseia em soluções individuais inadequadas em sua 
maioria [fossa rudimentar ou séptica] (Figura 601). No que se refere ao 
manejo de águas pluviais, apenas São Pedro contém vias pavimentadas 
e sistema de drenagem. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos 
sólidos, ambas as comunidades possuem tais serviços urbanos 
realizados pela Prefeitura de Paranaíta. Nas demais comunidades, os 
moradores têm o costume de acumular os resíduos em valas e, depois 
de uma certa quantidade, aterrá-los e/ou queimá-los. 

Figura 600. Poço tubular utilizado em Nossa Terra, 
Nossa Gente 

 

Figura 601. Lançamento de águas servidas em Nossa 
Terra, Nossa Gente 
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6.4 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL REGIÃO SUL 

APRESENTAÇÃO 

Criado em dezembro de 2005, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Região Sul é formado 
pelos municípios de Campo Verde, Dom Aquino, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, Pedra Preta, Poxoréu, Santo Antônio do 
Leste e São Pedro da Cipa, ocupando uma área de 59.810,40 km². Juntos, esses municípios representam 167.873 habitantes, 
de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017. Destaca-se que os dois maiores 
municípios integrantes deste consórcio – Rondonópolis e Primavera do Leste – não fazem parte deste projeto de saneamento 
básico. 

O citado consórcio apresenta municípios antigos, como Dom Aquino – cuja denominação anterior era Mutum – e Poxoréu, que 
no passado foi importante área de garimpagem de diamantes. Os municípios restantes são novos, fruto, principalmente, de 
projetos de agropecuários implementados no Estado de Mato Grosso. Rondonópolis, uma das mais importantes cidades do 
Estado, é o principal polo regional, ofertando serviços de saúde, educação e de comércio. Destaca-se que o campus da 
Universidade Federal de Mato Grosso, situado no referido município, está se tornando uma universidade autônoma, a 
Universidade Federal de Rondonópolis. 

A maioria dos nove municípios contemplados pelo presente projeto, do Consórcio da Região Sul, não dispõe de legislação 
relacionada ao planejamento físico-territorial. As raras legislações existentes não garantem o referido planejamento. Também 
inexistem legislações específicas para o saneamento básico. Apenas os municípios de Campo Verde, Jaciara e Poxoréo 
apresentam Plano Diretor Participativo. Quanto à existência de legislação referente ao uso, ocupação e zoneamento do solo 
urbano, identificamos apenas os dois municípios primeiramente citados (quanto à existência de Plano Diretor Participativo) e o 
município de Santo Antônio do Leste. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água envolve o conjunto 
de captações de água, tubulações, estações de 
tratamento, reservatórios, equipamentos e demais 
instalações destinadas ao fornecimento de água potável. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública 
em seis município e privado em três. No que se refere à 
captação, um dos municípios é abastecido 
exclusivamente por manancial superficial, dois por 
captação superficial e subterrânea e seis são 
abastecidos por captação subterrânea. Todos os 
municípios realizam o tratamento das águas, um deles 
realiza apenas tratamento convencional (ETA), enquanto 
os demais faz tratamento apenas com simples 
desinfecção. A distribuição da água é pressurizada em 
dois dos municípios, por gravidade em três, mista em 
quatro, conforme Quadro 2. 

Quadro 4. Caracterização do Sistema de Abastecimento de Água 

Municípios 
Prestação de 

serviço 
Tipo de captação 

Tipo de 
 tratamento 

Campo Verde Privado Subterrânea Desinfecção 

Dom Aquino Público Subterrânea Desinfecção 

Jaciara Público Mista Convencional 

Juscimeira Público Subterrânea Desinfecção 

Paranatinga Privado Mista Desinfecção 

Pedra Preta Privado Subterrânea Desinfecção 

Poxoréu Público Superficial Desinfecção 

Santo Antônio do 
Leste 

Público Subterrânea Desinfecção 

São Pedro da 
Cipa 

Público Subterrânea Desinfecção 
 

Somente em Dom Aquino, Santo Antônio do Leste e São Pedro da Cipa não há 100% de cobertura do SAA, porém com quase 
a totalidade. Contudo, apenas Campo Verde, Jaciara e Pedra Preta possuem macromedição. No que se refere à 
micromedição, destacam-se Campo Verde, Jaciara, Paranatinga e Pedra Preta com 100%, bem como o baixo índice de Santo 
Antônio do Leste, com 28,31% de micromedição. Além disso, todos apresentam índice de perdas de água no sistema de 
distribuição superiores ou iguais a 25%, chegando a 78,24% em Jaciara, considerados altos, de acordo com a Figura 602. 

Figura 602. Indicadores de desempenho do sistema de abastecimento de água 

 

 

CAMPO
VERDE

DOM AQUINO JACIARA JUSCIMEIRA PARANATINGA PEDRA PRETA POXORÉU
SANTO

ANTÔNIO DO
LESTE

SÃO PEDRO
DA CIPA

COBERTURA (%) 100,00% 99,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,65% 98,11%

MICROMEDIÇÃO (%) 100,0% 95,0% 100,0% 30,0% 100,00% 99,96% 66,42% 28,31% 99,91%

MACROMEDIÇÃO (%) 100,0% 0,0% 21,7% 0,0% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PERDAS (%) 48,70% 60,83% 78,24% 72,90% 55,48% 48,72% 51,26% 72,84% 25,32%
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Em relação à intermitência do sistema de distribuição, quatro dos municípios apresentam intermitência, enquanto cinco 
garantem o fornecimento de água de forma contínua. O consumo médio diário de água entre os municípios é de 168,03 
litros/hab.dia, destacando São Pedro da Cipa com o maior consumo, de 213,08 litros/hab.dia. Nota-se que todos os municípios 
realizam cobrança pelo uso da água, sendo a tarifa média de Paranatinga a mais alta, sendo esta de R$ 3,71/m³ de água, e a 
de São Pedro da Cipa a mais baixa, de R$ 0,58/m³. No que se refere ao índice de inadimplência, observa-se que Santo 
Antônio do Leste apresenta o maior índice, de 53,5%. Em Jaciara, não há dados disponíveis sobre a inadimplência. A Figura 
603, Figura 604 e Figura 605 demonstram os gráficos. 

Figura 603. Consumo médio diário de água 

(l/hab.dia) 

 

Figura 604. Tarifa média de água (R$/m³) 

 

 

Figura 605. Índice de inadimplência (%) 

 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário é 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. Verificou-se que em Campo Verde, Dom Aquino, Paranatinga e Pedra Preta há sistema de 
esgotamento sanitário, enquanto nos demais municípios não há prestação do serviço de esgotamento sanitário, de maneira 
que a disposição do esgoto sanitário se dá por soluções individuais, fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou 
rudimentares e escoamento a céu aberto. 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O manejo das águas pluviais corresponde ao conjunto de 

atividades, infraestruturas e instalações de drenagem, do 

transporte, detenção/retenção para o amortecimento de cheias, do 

tratamento e disposição final das águas pluviais. A Figura 606 

expõe os índices de micro e macrodrenagem. A prestação do 

serviço é do tipo pública em todo o consórcio. Todos os municípios 

possuem mais de 30,0% de suas vias pavimentadas e com 

cobertura de microdrenagem superficial, destacando-se Jaciara com 

pouco mais de 89,8% de pavimentação. Quanto à cobertura de 

microdrenagem profunda (bocas de lobo, galerias, canais), destaca-

se Jaciara, com 45,7% de cobertura, enquanto São Pedro da Cipa 

apresenta 8,15%. Em relação aos municípios de Paranatinga e 

Pedra Preta, não foram obtidos dados sobre microdrenagem 

profunda. Observam-se pontos de erosão em todos os municípios, 

bem como se verifica a ocorrência de pontos de alagamento em 

todos os municípios do consórcio. 

Figura 606. Índice de microdrenagem superficial e profunda (%) 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O manejo de resíduos sólidos compreende o conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em todos os 
municípios. A cobertura do serviço de coleta é de 100% em todos 
os municípios, exceto Jaciara, com 99% de cobertura e Pedra Preta 
com 98%. 

A produção diária média é de 0,766 kg/hab.dia, sendo Jaciara o 
maior gerador (0,98 kg/hab.dia) e Santo Antônio do Leste o menor – 
0,58 kg/hab.dia (Figura 607). Todos os municípios realizam a 
disposição final dos resíduos em vazadouros a céu aberto (lixão), e 
apenas em Campo Verde, Jaciara há programa de coleta seletiva. 

Figura 607. Produção média diária de resíduos sólidos 

(Kg/hab.dia) 
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6.4.1 Campo Verde 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 139 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
15°33’12’’S 55°10’03’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 39.993 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (6,25%). Campo 
Verde possui sua base econômica assentada no setor primário, nas atividades de agricultura e da pecuária. O município está 
inserido na Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia e do Paraguai, e tem como principais corpos hídricos o rio São 
Lourenço, rio das Mortes e córrego Lajes. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a suavemente 
ondulado, clima tropical, com precipitação média anual 1.726 mm e temperatura média anual de 22,3°C. Nota-se a presença 
de legislação municipal específica que estabelece diretrizes e disciplina o planejamento físico-territorial.  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A concessionária Águas de Campo Verde é a responsável pelo 
serviço de abastecimento de água. O sistema é composto por 
captação subterrânea em 11 poços tubulares profundos (Figura 
608 e Figura 609), quatro reservatórios (Figura 610 e Figura 
611), rede de distribuição de água de 210 km de extensão, em 
PVC/PBA, e 10.512 ligações domiciliares ativas. Por serem 
utilizadas somente captações subterrâneas, o tratamento 
consiste apenas de cloração na saída do poço. O SAA dispõe 
de automação e controle em todos os sistemas de 
bombeamento existentes (captação, tratamento e distribuição), 
como mostra uma das unidades apresentada na Figura 612. 
A única deficiência encontrada no sistema foi o índice de perdas 
que está enquadrado na denominação “ruim”, requerendo a 
realização de um diagnóstico técnico-operacional no sistema. 

Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 126, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 126.Indicadores de desempenho do SAA de Campo Verde 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 3,49 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 210,33 Km 

Volume total produzido diário 9.693 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 143,28 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 48,70 % 

Índice de inadimplência 4,42 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 4.350 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Figura 608. Captação 
subterrânea 

 

Figura 609. Captação 
subterrânea 

 

Figura 610. Reservatório 
RAP-02  

 

Figura 611. Reservatório 
RAP-05 

 

Figura 612. Sistema 
elétrico e de automação 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A concessionária Águas de Campo Verde é a responsável pelo 
serviço de esgotamento sanitário, atendendo o município por: 
sistema separador absoluto e sistema individual. O sistema 
separador absoluto é composto por ligação predial, rede 
coletora, de extensão de 66,32 km, Estação Elevatória de 
Esgoto, interceptor, ETE (Figura 613 e Figura 614) e emissário 
(Figura 615), com lançamento do efluente na bacia do rio das 
Mortes. Vale ressaltar que está previsto em projeto o 
atendimento de 70% da população com sistema esgotamento 
sanitário, estando inclusa a implantação da nova ETE. A Tabela 
127 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento 
sanitário, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 

Tabela 127. Indicadores de desempenho do SES de Campo Verde 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 10,0 % 
Índice de coleta de esgoto 10,0 % 

Índice de tratamento de esgotos 100,0 % 
 

As principais deficiências são: inexistência de fiscalização na execução das fossas; o sistema de coleta e tratamento de esgoto 
atende apenas a área central, ou seja, uma pequena parcela da população; Estação Elevatória de Esgoto do bairro das Araras 
apresenta problema de odor. A Figura 616 indica pontos de potenciais fontes poluidoras. 
 

Figura 613 ETE São 
Lourenço 

 

Figura 614. ETE de Campo 
Verde 

 

Figura 615. Deságue da 
EEE 

 

Figura 616 Fontes de poluição urbana 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana está sob 
responsabilidade da Secretaria de Obras, entretanto não há Plano 
Diretor nem uma lei específica a este sistema. O município possui malha 
viária com extensão de 230,92 km, sendo que 83,08% são 
pavimentadas (Figura 617), e que apenas 36,55% apresenta sistema de 
drenagem profunda (Figura 618). Além disso, pode-se observar a 
construção de canais para escoamento das águas pluviais (Figura 619). 
As águas do escoamento superficial são conduzidas até o corpo 
receptor das bacias do rio São Lourenço e rio das Mortes (Figura 620). 
Principais problemas identificados na área urbana: falta de 
pavimentação em diversas ruas; baixa cobertura do sistema de 
drenagem; diversos pontos de alagamento e erosões em estágio 
avançado de degradação. (Figura 621). Os indicadores do sistema de 
drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 128, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 128. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

83,08 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

36,55 % 

Extensão total de vias do 
município 

230,92 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

191,84 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

 

Figura 617. Via com meio-
fio e sarjeta 

 

Figura 618. Via com boca 
de lobo 

 

Figura 619. Canal de 
escoamento  

 

Figura 620. Emissário de 
drenagem 

 

Figura 621. Ponto com 
início de erosão 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de coleta de resíduos sólidos não recicláveis é realizado pela 
Secretaria de Obras Públicas, com uso de quatro caminhões 
compactadores (Figura 622). Atualmente, a disposição final desses 
resíduos sólidos ocorre a céu aberto [lixão] (Figura 623), a 4 km de 
distância do centro urbano. Já a coleta dos recicláveis, realizada desde 
2005, é feita pela Cooperativa de Catadores [COOTRAMAR] (Figura 
624). Ressalta-se que, em breve, o município contará com Aterro 
Sanitário, que está em fase de implantação (Figura 625). 

Tabela 129. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 

resíduo 

0,74 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 

adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Sim - 
 

A coleta e o transporte dos resíduos dos serviços de saúde (RSS) são realizados, mensalmente, pela empresa Centro Oeste 
Ambiental, que os encaminha para Campo Grande-MS para ser tratado, e destinado a um aterro sanitário em Dourados-MS. 
Foram observados pontos de descarte de resíduos sólidos pela cidade, os chamados bolsões de lixo (Figura 626). Os 
indicadores do sistema dos serviços limpeza urbana e manejo de resíduos estão na Tabela 129, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 622. Caminhão 
compactador de coleta  

 

Figura 623. Lixão de 
Campo Verde 

 

Figura 624. Recicláveis na 
cooperativa

 

Figura 625. Construção 
do Aterro Sanitário 

 

Figura 626. Bolsões de 
lixo na cidade 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o distrito de Agrovila General Ponce, a comunidade 
de Limeira e os assentamentos: 24 de Agosto, 28 de Outubro, 04 de 
Outubro, Dom Osório e Santo Antônio da Fartura. 

Quanto ao abastecimento de água, apenas o assentamento de Santo 
Antônio da Fartura realiza a captação superficial (Figura 627), enquanto 
nos outros a fonte de captação é subterrânea. O sistema de 
esgotamento sanitário utilizado nas localidades se baseia em soluções 
individuais inadequadas (fossa rudimentar). No que se refere ao manejo 
de águas pluviais, nenhum dispõe de pavimentação e drenagem pluvial 
(Figura 628). Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, a 
Prefeitura realiza semanalmente tais serviços no âmbito do distrito e 
comunidade de Limeira. Já nos assentamentos os resíduos são 
queimados pelos próprios geradores. 

Figura 627. Captação de Santo Antônio da Fartura 

 

Figura 628. Via do distrito de Agrovila 
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6.4.2 Dom Aquino 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 172 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
15°38’08’’S 54°47’15’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017), é de 7.977 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento (-0,3%). Dom 
Aquino possui sua base econômica assentada no setor primário, nas atividades de agricultura e da pecuária. O município está 
inserido na Região Hidrográfica do Paraguai, e tem como principais corpos hídricos os rios São Lourenço e das Pombas. 
Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado, clima tropical, com precipitação 
média anual 1.633 mm e temperatura média anual de 24,3°C. Nota-se ausência de legislação municipal específica que 
estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial.  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água de Dom Aquino (Figura 629). O 
sistema é composto por duas captações subterrâneas (Figura 630), 
dois reservatórios (Figura 631 e Figura 632), no qual também se 
realiza a cloração da água (Figura 633), rede de distribuição de água 
com 63 km de extensão, em PVC, PVC DEFOFO, ferro fundido e 
amianto, e 2.901 ligações ativas. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 130, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de um 
programa de desenvolvimento e capacitação dos funcionários; os 
poços não possuem outorga do uso dos recursos hídricos; a rede não 
possui macromedidores ou dispositivos auxiliares de proteção; 
deterioração das paredes dos reservatórios, e vazamentos; tubulação 
remanescente de cimento amianto na rede de distribuição; 
Interrupção do abastecimento nas áreas mais próximas ao DAE, em 
função da diminuição das pressões na rede; rompimento das 
tubulações nas regiões baixas, devido à alta pressão da rede e tipo 
de material. 

Tabela 130. Indicadores de desempenho do SAA de Dom 
Aquino 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,22 R$/m³ 

Índice de hidrometração 95 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 63 Km 

Volume total produzido diário 2.438 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 188,26 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

99,50 % 

Índice de perdas na distribuição 48,60 % 

Índice de inadimplência 11 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 660 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Figura 629. Sede do DAE 
do município 

 

Figura 630. Captação 
subterrânea 

 

Figura 631. Reservatório 
RAP-01 

 

Figura 632. 
Reservatório RAP-02 

 

Figura 633. Pastilha de 
cloro 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de esgotamento sanitário. O município possui uma estação de 
tratamento de esgoto (ETE), composta por um tanque séptico (Figura 
634), dois filtros anaeróbios e desinfecção com cloro (Figura 635), 
atendendo 2% da população.  

Tabela 131. Indicadores de desempenho do SES de Dom 
Aquino 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 2,00 % 
Índice de coleta de esgoto 2,00 % 

Índice de tratamento de esgotos - % 
 

A maioria dos domicílios utiliza fossa rudimentar como disposição final dos efluentes. Encontra-se em processo de implantação 
o sistema de esgotamento, que contempla: caixa de areia, duas lagoas de estabilização, rede coletora e ligações domiciliares; 
com previsão de atender 90% da cidade. Porém, a obra se encontra paralisada (Figura 636). Principais deficiências 
identificadas: ausência de controle da execução do sistema de tratamento individual; falta de fiscalização que exija a 
adequação das fossas rudimentares e descontinuidade da obra de implantação do sistema de esgotos. A Figura 637 apresenta 
a localização das fontes de poluição inseridas nas respectivas microbacias. A Tabela 131 apresenta os indicadores do sistema 
de esgotamento, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 634. Filtro Séptico 
da ETE 

 

Figura 635. Tanque de 
cloração da ETE 

 

Figura 636. Obra paralisada 
da nova ETE 

 

Figura 637. Localização de fontes 
 de poluição urbana 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Dom Aquino possui 45,81 km de ruas abertas, com 22,66 km de 
vias pavimentadas e 23,15 km de vias não pavimentadas. Do total 
de vias pavimentadas, 11,21 km possuem galerias, sendo que no 
restante o escoamento é superficial, por meio das sarjetas e do 
leito das ruas. O lançamento das águas pluviais é feito no 
córrego Mutum. Em sua maioria, os dispositivos encontram-se 
em bom estado de conservação (Figura 638), observando, em 
alguns casos, a presença de lixo obstruindo as bocas de lobo e 
sarjetas (Figura 639). Contudo, não há fiscalização no que se 
refere ao sistema de drenagem e manejo de águas pluviais, 
pois o município não dispõe de legislação específica.  

Tabela 132. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem 
pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

49,5 
% 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

24,48 
% 

Extensão total de vias do município 45,81 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 22,66 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim 

- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

 

Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 132, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais problemas identificados: deficiência de sistemas de microdrenagem urbana, 
provocando constantes alagamentos (Figura 640); pontos de erosões em vias não pavimentadas e próximos a córregos (Figura 
641); dispositivos de drenagem danificados, obstruídos e localizados em pontos inadequados. 

Figura 638. Via com meio-
fio e sarjeta 

 

Figura 639. Via com 
boca de lobo 

 

Figura 640. Ponto de 
alagamento 

 

Figura 641. Ponto de erosão 

 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de coleta e transporte são de responsabilidade da Secretaria de 
Obras, sendo realizado diariamente. Os resíduos são acondicionados em 
calçadas ou lixeiras suspensas (Figura 642) sem padronização. A 
Secretaria dispõe de cinco funcionários, dois caminhões, sendo um do tipo 
compactador e outro basculante. Adicionalmente, a Prefeitura possui 
contrato com empresa que fornece um caminhão e a locação de quatro 
contêineres. A disposição final de todos os resíduos sólidos gerados no 
município – como domiciliares, comerciais, de feiras, de varrição de ruas e 
de construção civil – ocorre a céu aberto [lixão] (Figura 643 e Figura 644), a 
10 km de distância do centro urbano, localizado em Jaciara.  

Tabela 133. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 

resíduo 

0,76 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 

adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

 

Os resíduos dos serviços de saúde são coletados por uma empresa privada e transportados até Rondonópolis, onde recebem 
o tratamento e disposição final adequados. Foram observados pontos de descarte ou bolsões de lixo que possuem potencial 
poluidor semelhante a um lixão (Figura 645 e Figura 646). Os indicadores a respeito dos serviços de limpeza urbana e manejo 
de resíduos estão apresentados na Tabela 133, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Figura 642. Lixeira para 
acondicionamento  

 

Figura 643. Lixão de 
Jaciara 

 

Figura 644. Destinação 
final de RCC 

  

Figura 645. Bolsões de 
lixo na estrada. 

 

Figura 646. Resíduos de 
Construção civil 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o distrito de Entre Rios e os assentamentos Zumbi dos 
Palmares e Cinturão Verde. Quanto ao abastecimento de água, todas as 
localidades rurais utilizam captações subterrâneas (Figura 647). O sistema de 
esgotamento sanitário utilizado nas comunidades se baseia em soluções 
individuais inadequadas (fossa rudimentar ou séptica). No que se refere ao 
manejo de águas pluviais, apenas o distrito de Entre Rios dispõe de 25% de 
pavimentação asfáltica e manejo de águas pluviais [meio-fio e sarjeta] (Figura 
648); já os assentamentos não dispõem dessas infraestruturas. Quanto à 
coleta e destinação final dos resíduos sólidos, a Prefeitura realiza 
semanalmente a coleta no distrito, porém nos assentamentos rurais o 
morador é responsável pela destinação final dos resíduos produzidos. 

Figura 647. Captação subterrânea 

 

Figura 648. Via pavimentada no distrito 
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6.4.3 Jaciara 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 148 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
15°57’55’’S 54°58’06’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 26.633 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (2,66%). Jaciara 
possui sua base econômica assentada no setor primário, da agricultura, além da atividade industrial na produção de açúcar e 
etanol. O município está inserido na Região Hidrográfica do Paraguai, e os principais corpos hídricos são os córregos: 
Cachoeirinha, Bento Ribeiro, Grutão, Areia, Furnas. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a 
suavemente ondulado, clima tropical, com precipitação média anual 1.550 mm. Nota-se presença de legislação municipal 
específica que estabelece diretrizes e disciplina o planejamento físico-territorial.  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão 
responsável pelo serviço de abastecimento de água de 
Jaciara. O sistema é composto por uma captação 
superficial (Figura 649) e quatro subterrâneas (Figura 
650). Apenas o manancial superficial – o córrego 
Cachoeirinha – fornece água para a estação de 
tratamento de água [ETA)) (Figura 651), enquanto as 
captações subterrâneas encaminham água para os 
reservatórios (Figura 652 e Figura 653). A rede de 
distribuição tem aproximadamente 100 km de extensão, 
atendendo 8.526 ligações prediais. Os indicadores do 
sistema de abastecimento de água estão apresentados na 
Tabela 134, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 134.Indicadores de desempenho do SAA de Jaciara 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,75 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 21,7 % 

Extensão da rede de água 100 Km 

Volume total produzido diário 10.464 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,4 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 60,83 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 1.240 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 90 m³/hora 
 

As principais deficiências identificadas no sistema de abastecimento são: a ETA é antiga e apresenta problemas operacionais; 
o reservatório localizado na ETA possui problemas de rachaduras e vazamento; o volume de reservação é insuficiente para 
atender a população; o sistema carece de automatização; o DAE não possui cadastro da rede; muitos pontos de tubulações 
antigas ocasionam rompimentos frequentes da rede e dos ramais, resultando em vazamentos e elevada porcentagem de 
perdas de água.  
 

Figura 649. Captação 
superficial no córrego 

 

Figura 650. Captação 
subterrânea 

 

Figura 651. ETA de 
Jaciara 

 

Figura 652. Reservatório 
de água  

 

Figura 653. Reservatório de 
água  

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de esgotamento sanitário. No entanto, apenas um conjunto 
habitacional construído recentemente conta com rede coletora de esgoto 
e estação de tratamento de esgoto [ETE] (Figura 654). Nas demais 
regiões existe somente o sistema de disposição do esgoto sanitário 
individual caracterizado por fossas sépticas e sumidouros, fossas negras 
ou rudimentares (Figura 655) e escoamento a céu aberto (Figura 656). 
Existe no município projeto executivo e recurso financeiro para execução 
de obra para atendimento de aproximadamente 50% da população da 
sede municipal.  

Tabela 135. Indicadores de desempenho do SES de 
Jaciara 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano - % 
Índice de coleta de esgoto - % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

- 
% 

 

A Tabela 135 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências identificadas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário para 
toda área urbana; escoamento de águas residuárias em vias públicas; inexistência de ações que exijam a adequação das 
fossas absorventes ou rudimentares existentes; ausência de fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento de 
esgoto empregados nas residências. A Figura 657 mostra as fontes de poluição no município de Jaciara. 

Figura 654. ETE do 
conjunto habitacional 

 

Figura 655. Fossa em 
residência 

 

Figura 656. Escoamento de águas 
residuárias 

 

Figura 657 Fontes de poluição urbana 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana não conta com 
um setor responsável, não há Plano Diretor nem uma lei específica a este 
sistema. Destaca-se que a Prefeitura não possui cadastro técnico com 
informações sobre a quantidade e localização de vias pavimentadas e do 
sistema de drenagem. Dessa forma, a partir do levantamento em campo, 
contabilizou-se que o município possui malha viária com extensão de 140,27 
km, sendo que 89,80%. Uma parcela das vias pavimentadas (64,10 km) possui 
rede de drenagem profunda, com a existência de bocas de lobo (Figura 658). 
Principais deficiências identificadas são: ocorrência de alagamentos (Figura 
659); existência de dispositivos de drenagem com estrutura física 
comprometida e obstruídos (Figura 660 e Figura 661); ocorrência de 
processos erosivos acentuados (Figura 662); existência de ligações 
clandestinas de esgoto na rede de drenagem. Os indicadores do sistema de 
drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 136, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 136. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 
89,80 

% 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 
45,70 

% 

Extensão total de vias do 
município 

140,27 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

125,96 
Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim 
- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 658. Boca de lobo 

 

 

Figura 659. Ponto de 
alagamento 

 

Figura 660. Boca de lobo 
danificada 

 

Figura 661. Boca de lobo 
obstruída 

 

Figura 662. Processo 
erosivo 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de coleta de resíduos sólidos não recicláveis é realizado pela 
Prefeitura, com o auxílio de dois caminhões compactadores (Figura 663). 
Atualmente, a disposição final desses resíduos sólidos ocorre a céu aberto 
(lixão), a 20 km de distância do centro urbano (Figura 664). Já a coleta dos 
recicláveis é feita com um caminhão (Figura 665). Em Jaciara há um aterro 
sanitário em fase de implantação, porém as obras foram paralisadas (Figura 
666). A coleta e transporte dos resíduos dos serviços de saúde (RSS) são 
realizados pela empresa Biorresíduos, que realiza o processo de tratamento 
e os destinam a um aterro sanitário em MS. Foram observados pontos de 
descarte de resíduos sólidos pela cidade, os chamados bolsões de lixo 
(Figura 667). Os indicadores do sistema dos serviços de limpeza urbana e 
manejo de resíduos estão na Tabela 137, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 137. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 

resíduo 

0,98 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta de RSU 

99 % 

Índice de disposição final 

adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Sim20 - 
 

Figura 663. Caminhão 
compactador de coleta 

 

Figura 664. Lixão de 
Jaciara 

 

Figura 665. Caminhão da 
coleta de recicláveis 

 

Figura 666. Vala do 
aterro sanitário  

 

Figura 667. Bolsões de 
lixo na rua 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange: São Francisco e Lambari, que fazem parte do cinturão 
verde da cidade, e o distrito de Celma. Destaca-se que apenas o distrito de 
Celma foi visitado.  

Quanto ao abastecimento de água, é realizado por uma captação superficial 
em uma mina d’água e armazenada em reservatório (Figura 668). O sistema 
de esgotamento sanitário utilizado se baseia em soluções individuais (fossa 
rudimentar ou séptica). No que se refere ao manejo de águas pluviais, não há 
ruas pavimentadas nem dispositivos de drenagem. Quanto à coleta e 
destinação final dos resíduos sólidos, a Prefeitura realiza quinzenalmente a 
coleta no distrito, porém normalmente os moradores optam por enterrarem os 
resíduos em valas (Figura 669) ou queimá-los no quintal. 

Figura 668. Reservatório de água 

 

Figura 669. Disposição de resíduos em vala 

 

                                                           
20 Existente, no entanto ineficiente. 
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6.4.4 Juscimeira 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 164 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
16°04’34’’S 55°10’03’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 10.971 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento (-0,55%). 
Juscimeira possui sua base econômica assentada no setor primário, das atividades de agricultura e pecuária, além da 
atividade industrial na produção de açúcar e etanol. O município está inserido na Região Hidrográfica do Paraguai, e tem como 
principal corpo hídrico o rio Areia. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a montanhoso, clima 
tropical, com precipitação média anual 1.575 mm e temperatura média de 24,8°C. Nota-se ausência de legislação municipal 
específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial.  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água (Figura 670). O sistema é composto 
de quatro captações subterrâneas, sendo o primeiro poço localizado 
na sede do DAE (Figura 671), o segundo no chamado “Sítio do Vovô”, 
o terceiro em um balneário de águas quentes (Figura 672) e o último 
localizado em uma propriedade particular. O sistema não possui 
reservatório nem estação de tratamento, a água passa apenas pela 
desinfecção com cloro (Figura 673 e Figura 674) e abastece a 
população de forma intermitente por bombeamento. O DAE não possui 
dados quanto à extensão da rede, entretanto, dados do SNIS de 2014 
indicam 43 km. A principal deficiência do sistema é a falta de 
reservatório de armazenamento de água, o que resulta em problemas 
como a baixa pressão na rede e as interrupções no abastecimento. Os 
indicadores do sistema de abastecimento de água estão apresentados 
na Tabela 138, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 

Tabela 138. Indicadores de desempenho do SAA de 
Juscimeira 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 0,40 R$/m³ 

Índice de hidrometração 30,00 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 43 Km 

Volume total produzido diário  4.050 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,4 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100,00 % 

Índice de perdas na distribuição 72,90 % 

Índice de inadimplência 10,00 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 0,00 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- m³/hora 

 

Figura 670. Sede 
administrativa do DAE 

 

Figura 671. Poço 1 na 
sede do DAE 

 

Figura 672. Poço no 
balneário 

 

Figura 673. Abrigo do 
sistema de desinfecção  

 

Figura 674. Abrigo do 
sistema de desinfecção 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O DAE é o responsável pela prestação do serviço de esgotamento 
sanitário em Juscimeira; no entanto, não há rede coletora de esgoto 
(sistema separador absoluto). Existe somente o sistema de disposição 
do esgoto sanitário individual caracterizado como fossas sépticas e 
sumidouros, fossas negras ou rudimentares (Figura 675). Além do 
mais, constatou-se vários problemas de efluentes derivados das 
cozinhas das residências correndo a céu aberto (Figura 676) ou sendo 
lançados na rede de drenagem de águas pluviais (Figura 677).  

Tabela 139. Indicadores de desempenho do SES de 
Juscimeira 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de esgotos 0 % 
 

A Tabela 139 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências identificadas: falta de coleta e tratamento dos esgotos gerados no 
município; contaminação do solo, dos recursos hídricos, do lençol freático devido à disposição final inadequada dos efluentes. 
A Figura 678 apresenta a localização das fontes de poluição inseridas nas respectivas microbacias. 

Figura 675 Soluções 
individuais  

 

Figura 676. Esgoto 
correndo a céu aberto 

 

Figura 677. Lançamento 
de esgoto 

 

Figura 678 Fontes de poluição urbana 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A Secretaria Municipal de Obras tem o controle de projeto e obras do sistema 
de drenagem urbana pluvial, entretanto não há Plano Diretor. Destaca-se que 
a Prefeitura não possui um cadastro técnico com informações sobre a 
quantidade e localização de vias pavimentadas e do sistema de drenagem. 
Dessa forma, a partir do levantamento em campo, contabilizou-se que o 
município possui malha viária com extensão de 39 km, sendo que 11 km não 
são pavimentados, e que em apenas 4,5 km existe sistema de drenagem 
superficial. Além disso, pôde-se observar estruturas dissipadoras de energia, 
como degraus hidráulicos (Figura 679) e bueiros para escoamento das águas 
pluviais (Figura 680). Os principais problemas encontrados na área urbana 
são: alagamentos, inundações, erosões (Figura 681), deterioração dos 
componentes do sistema (Figura 682), principalmente na área não central, e 
ligações clandestinas de esgoto nas bocas de lobo (Figura 683). Os 
indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 
140, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Tabela 140. Indicadores de desempenho do 
sistema de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

72,0 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

11,5 % 

Extensão total de vias do 
município 

39 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

28 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

 

Figura 679. Degrau 
hidráulico 

 

Figura 680. Bueiro 
tubular 

 

Figura 681. Erosões nas ruas 
não pavimentadas 

 

Figura 682. Boca de lobo 
deteriorado 

 

Figura 683. Ligação 
clandestina de esgoto 

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de coleta de resíduos sólidos é realizado pela Prefeitura 
Municipal. Atualmente, a disposição final dos resíduos de feiras, 
varrições e limpeza urbana e construção civil ainda é realizada no lixão 
(Figura 684 e Figura 685), distante a 3 km da área urbana. A Prefeitura 
disponibiliza um caminhão compactador de 15 m³ (Figura 686) e uma 
equipe de quatro funcionários para a coleta. A coleta e transporte dos 
resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSS) são realizados pela 
empresa privada Biorresíduos, localizada em Rondonópolis. 

Tabela 141. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 

resíduo 

0,76 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 

adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

 

O tratamento dos resíduos consiste em autoclavagem e incineração. A disposição final dos resíduos remanescentes é em um 
aterro sanitário no Estado de Mato Grosso do Sul. Ressalta-se que no lixão reside um coletor de reciclável que separa metais 
para vender (Figura 687). Foram observados bolsões de lixo na cidade (Figura 688). Os indicadores a respeito dos serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 141, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 684. Lixão de 
Juscimeira 

 

Figura 685. Materiais 
de construção civil 

  

Figura 686. Caminhão 
compactador 

 

Figura 687. Materiais 
separados  

 

Figura 688. Bolsões de lixo 
na cidade 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os distritos de Irenópolis, Santa Elvira, São Lourenço 
de Fátima e o assentamento Placa de Santo Antônio. 

Quanto ao abastecimento de água, todas as localidades rurais utilizam 
fonte de captação subterrânea (Figura 689). O sistema de esgotamento 
sanitário utilizado se baseia em soluções individuais [fossa rudimentar] 
(Figura 690). No que se refere ao manejo de águas pluviais, nenhum 
dispõe de pavimentação e drenagem pluvial. Quanto à coleta e destinação 
final dos resíduos sólidos, tais serviços são efetivamente realizados pela 
Prefeitura, uma vez por semana. Contudo, em alguns casos, os 
moradores optam por queimar ou enterrar o lixo em valas no fundo dos 
quintais. 

Figura 689. Captação subterrânea 

 

Figura 690. Fossa 
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6.4.5 Paranatinga 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 411 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
14º26’28”S 54º26’18”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 21.612 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (2,32%). 
Paranatinga possui sua base econômica assentada no setor primário, com lavouras temporárias de soja e milho, e a pecuária 
bovina de corte e leiteira. O município está inserido na Região Hidrográfica Amazônica, tendo com o principal corpo hídrico o 
rio Paranatinga. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a ondulado, clima mesotérmico quente e 
úmido, com precipitação de 1.950 mm. Nota-se que há legislação municipal específica que estabelece diretrizes e disciplina o 
planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A concessionária Águas de Paranatinga é a responsável pelo serviço de 
abastecimento de água do município (Figura 691). O sistema é 
composto de captação superficial no rio Corgão e no rio Paranatinga 
(Figura 692), captação subterrânea por meio de seis poços tubulares 
(Figura 693), adutoras de água bruta, duas ETAs (Figura 694), 
tratamento simplificado para os poços, adutora de água tratada, sete 
reservatórios (Figura 695), rede de distribuição de água tratada de 125,4 
km de extensão e ligações prediais com 5.541 ligações ativas de água. 
Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 142, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas: a ETA I, por ser muito antiga, 
necessita de manutenção, sendo informado pela concessionária que a 
mesma será desativada; ausência de tratamento eficiente dos lodos 
gerados nas ETAs; reservatórios necessitando de revitalização; 
instalação de acessórios obrigatórios nos poços tubulares do sistema; 
elevado índice de perdas de água. 

Tabela 142. Indicadores de desempenho do SAA de 
Paranatinga 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 3,71 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição - % 

Extensão da rede de água 125,4 Km 

Volume total produzido diário 5.604 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 147,1 l/(hab.dia) 
Índice de atendimento urbano de 

água 
100 

% 

Índice de perdas na distribuição 55,48 % 

Índice de inadimplência 11,4 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 1.770 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

234 
m³/hora 

 

Figura 691. Sede da 
Águas de Paranatinga

 

Figura 692. Captação 
superficial 

 

Figura 693. Poço tubular 
PT-03

 

Figura 694. Calha Parshall 
da ETA 1

 

Figura 695. Reservatório 
apoiado RAP-02

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A concessionária Águas de Paranatinga é a responsável pelo serviço de 
esgotamento sanitário do município. O sistema é constituído ainda em 
sua maioria por soluções individuais [fossas negras ou rudimentares] 
(Figura 696). Em algumas residências pode-se verificar a presença de 
tanques de fossas sépticas com sumidouro. Atualmente no município já 
existe um sistema coletivo público implantado. Porém, o sistema de 
coleta e tratamento de esgoto não está operando e encontra-se em fase 
de ampliação. No sistema executado estão em atividade as ligações 
feitas na região Centro do município (Figura 697), que encaminha o 
esgoto até a ETE do sistema Centro (Figura 698), representando 1.200 
ligações, que atualmente atendem 3.672 habitantes. 

Tabela 143. Indicadores de desempenho do SES de 
Paranatinga 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 3,61 % 
Índice de coleta de esgoto 3,61 % 

Índice de tratamento de esgotos 100 % 
 

A Tabela 143 expõe os indicadores do sistema, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Principais deficiências identificadas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo para toda área urbana; 
problemas nos dispositivos de esgotamento sanitário, como contratempos nas elevatórias, rompimentos de tubulações 
coletoras; a ETE não está trabalhando em sua devida eficiência pela falta de vazão suficiente de esgoto coletado, tornando-se 
assim inoperante (Figura 699); o sistema não possui licença de operação vigente; ausência de fiscalização atuante quanto aos 
sistemas individuais de tratamento; despejo de efluente bruto diretamente em córregos urbanos (Figura 700). 

Figura 696. Fossa 
instalada em calçada

 

Figura 697. Ligação de 
esgoto 

 

Figura 698. EEE de 
Paranatinga

 

Figura 699. Lagoa 
Facultativa inoperante

 

Figura 700. Descarte de 
esgoto em córrego urbano
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Paranatinga é cortada pelos corpos 
hídricos rio Paranatinga, córrego Piçarrão e rio Corgão, 
que compõem o sistema de macrodrenagem (Figura 701). 
A sede do município possui malha viária com extensão de 
132 km, sendo 79,8 km de vias pavimentadas. Na maioria 
das ruas pavimentadas o sistema de microdrenagem 
existente é o de escoamento superficial via pavimento e 
sarjetas (Figura 702 e Figura 703). Os indicadores do 
sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 144, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 144. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem 
pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

79,8 
% 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

- 
% 

Extensão total de vias do município 132 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 79,8 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim 

- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas identificados: ausência de sistema de drenagem que comtemple todo o município; ocupação irregular 
nas margens dos córregos; alagamentos (Figura 704); ligações clandestinas de esgoto em rede pluvial; despejos de efluente 
bruto diretamente em córregos urbanos; erosões (Figura 705). 
 

Figura 701. Córrego 
urbano em Paranatinga

 

Figura 702. Boca de lobo com 
grelha

 

Figura 703. Poço de 
visita 

 

Figura 704. Alagamento 
em Paranatinga 

 

Figura 705. Ponto de 
erosão em Paranatinga

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de coleta, transporte e destinação final dos RSU 
são de responsabilidade da Secretaria de Obras, que dispõe de 
12 funcionários, dois caminhões compactadores de 12 e 5 m³, 
um caminhão-caçamba de 5 m³ e por vezes um trator agrícola 
para coleta (Figura 706). Os resíduos são acondicionados em 
lixeiras improvisadas ou tambores plásticos (Figura 707). Não 
há tratamento dos resíduos, todo material é disposto em 
vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 708), distante 10,7 km do 
centro urbano.  

Tabela 145. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,81 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço de 

coleta de RSU 
100 

% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

Os indicadores de qualidade do manejo de resíduos são apresentados na Tabela 145, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. Os resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro 
licenciado por empresa privada. Não há educação ambiental nem coleta seletiva. O cemitério não possui licenciamento 
ambiental e foi implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. Foram 
observados resíduos volumosos dispostos no lixão, bem como resíduos de limpeza urbana e demolição e construção civil 
(Figura 709 e Figura 710). 

Figura 706. Veículo 
utilizado na coleta 

 

Figura 707. Acondicionamento 
de resíduos

 

Figura 708. Lixão de 
Paranatinga 

 

Figura 709. Resíduos 
volumosos no lixão

 

Figura 710. Resíduos de 
construção civil 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o distrito Salto da Alegria e o povoado Santiago do 
Norte. Quanto ao abastecimento de água, as localidades são abastecidas por 
poços tubulares (Figura 711). O sistema de esgotamento sanitário utilizado 
nas comunidades se baseia em soluções individuais (fossa negra ou 
rudimentar) ou em escoamento a céu aberto. No que tange ao manejo de 
águas pluviais, o núcleo de Santiago do Norte possui algumas vias com 
pavimentação asfáltica e drenagem superficial. Existem 11 km de vias 
pavimentadas. Já em Salto da Alegria não há pavimentação nem dispositivos 
de drenagem. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, nos 
dois lugares há coleta regular pela Prefeitura, que encaminha os resíduos 
coletados para áreas de disposição a céu aberto [lixão] existentes nas 
localidades (Figura 712). 

Figura 711. Poço tubular utilizado em Santiago do 
Norte 

 

Figura 712. Disposição dos resíduos em Salto da 
Alegria 
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6.4.6 Pedra Preta 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 241 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
16°35’20’’S 54°25’10’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 16.965 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (1,47%). Pedra 
Preta possui sua base econômica assentada no setor primário, das atividades de agricultura e pecuária. O município está 
inserido na Região Hidrográfica do Paraguai, e os principais corpos hídricos são córrego Águas Claras, córrego do Engano e 
rio Angelim. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a montanhoso, clima tropical, com precipitação 
média anual 1.533 mm e temperatura média de 24,7°C. Nota-se ausência de legislação municipal específica que estabeleça 
diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A concessionária Saneamento Básico de Pedra Preta é a 
responsável pelo serviço de abastecimento de água (Figura 713). 
O sistema é composto por oito poços para captação subterrânea 
(Figura 714), quatro reservatórios (Figura 715), duas adutoras, 
uma elevatória e rede de distribuição de água com 72,14 km de 
extensão, em PVC, CA e DEFOFO, 5.247 ligações domiciliares 
ativas. Entretanto, não há estação de tratamento de água, o 
tratamento consiste apenas de cloração na saída dos poços 
(Figura 716). O sistema elétrico de acionamento e desligamento 
das bombas é realizado de maneira autônoma (Figura 717). 
Principais deficiências identificadas: capacidade de reservação 
abaixo do recomendado; elevado índice de perdas e vazamentos 
frequentes; falta controle e monitoramento do efluente tratado e 
água do corpo receptor. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 146, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Tabela 146.Indicadores de desempenho do SAA de Pedra Preta 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,30 R$/m³ 

Índice de hidrometração 99,96 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 72,14 Km 

Volume total produzido diário 4.557 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 121,12 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 48,72 % 

Índice de inadimplência 4,7 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 425 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 0 m³/hora 
 

Figura 713. Sede da 
concessionária 

 

Figura 714. Captação 
subterrânea 

 

Figura 715. Reservatório 
apoiado  

 

Figura 716. Dispositivo de 
cloração 

 

Figura 717. Painel de 
controle do poço 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A concessionária Saneamento Básico de Pedra Preta é a 
responsável pelo serviço de esgotamento sanitário. O município 
dispõe de sistema separador absoluto, o qual atende apenas três 
bairros (31% da população), e de sistema de disposição individual 
caracterizado, em sua maioria, por fossas sépticas ou 
rudimentares, e até escoamento a céu aberto (Figura 718). O 
primeiro sistema é composto por ligação predial, rede coletora de 
30 km de extensão, duas elevatórias, interceptor, ETE e 
emissário de 400m e 1.600 ligações domiciliares. 

Tabela 147. Indicadores de desempenho do SES de Pedra Preta 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 31 % 
Índice de coleta de esgoto 31 % 

Índice de tratamento de esgotos 100 % 
 

O sistema de tratamento provisório existente (Figura 719) é constituído de caixa de gradeamento, fossa séptica e filtro 
anaeróbico, que, após a construção da ETE Jerigue (Figura 720), o efluente é recalcado para receber o tratamento por UASB, 
filtro aeróbio e decantador, e depois lançado no rio Jerigue. A Tabela 147 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento 
sanitário, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências identificadas: 
falta de controle na execução do sistema de tratamento individual; ausência de Plano Diretor e legislação de uso e ocupação 
do solo urbano; o SES existente não atende à cobertura acordada; necessidade de adequação dos sistemas individuais de 
tratamento. 

Figura 718 Escoamento a céu aberto

 

Figura 719. Tratamento provisório 

 

Figura 720. ETE Jerigue 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de manejo de águas pluviais e drenagem 
urbana está sob responsabilidade da Secretaria de 
Obras, entretanto não há Plano Diretor nem uma lei 
específica a este sistema. Além disso, não existe 
cadastro técnico com informações sobre a quantidade 
e localização de vias pavimentadas e do sistema de 
drenagem. Dessa forma, foi realizado um 
levantamento em campo que estimou malha viária com 
extensão de 100,53 km, sendo que desta, 57,44 km 
possui pavimentação (Figura 721).  

Tabela 148. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

57,13 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

- % 

Extensão total de vias do município 100,53 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 57,44 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Os córregos Águas Claras (Figura 722 e Figura 723) e do Engano, e rio Angelim recebem os efluentes de drenagem de águas 
pluviais do perímetro urbano. No município a grande problemática é a falta de um Plano Diretor ou de Lei de Uso e Ocupação 
do Solo que exija a construção de obras de macro e microdrenagem. Principais problemas encontrados na área urbana: bocas 
de lobo obstruídas e danificadas (Figura 724), pontos de alagamento, inundações e erosões, provocados pela deficiência dos 
sistemas de microdrenagem. Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 148, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 

Figura 721. Rua com 
microdrenagem 

 

Figura 722. Córrego Águas 
Claras 

 

Figura 723. Córrego Águas 
Claras 

 

Figura 724. Boca de lobo 
danificada 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A empresa Astro Ambiental é a responsável pela coleta e 
transporte dos resíduos do município de Pedra Preta. O 
serviço de coleta e transporte é realizado por quatro 
motoristas e oito coletadores (Figura 725). No município não 
existe programa de coleta seletiva e também não há nenhum 
projeto em implantação; não há associações ou cooperativas 
de catadores de materiais recicláveis. 

Tabela 149. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,81 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do serviço de coleta de 

RSU 

98,0 % 

Índice de disposição final adequado dos 

RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Atualmente, a disposição final dos resíduos sólidos gerados no município –como os domiciliares, de feiras, de construção civil– 
é realizada no lixão, localizado a 4 km do centro da cidade (Figura 726 e Figura 727). A coleta e transporte dos resíduos 
sólidos dos serviços de saúde (RSS) são realizados, quinzenalmente, pela empresa privada Centro Oeste Ambiental (Figura 
728). Esta encaminha o RSS para um aterro apropriado, localizado em Rondonópolis. Foram observados pontos de descarte 
de resíduos sólidos pela cidade, os chamados bolsões de lixo (Figura 729). Os indicadores do sistema dos serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos estão na Tabela 149, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Figura 725. Coleta de lixo 
em Pedra Preta 

 

Figura 726. Disposição 
de resíduos sólidos  

 

Figura 727. Lixão de Pedra 
Preta 

 

Figura 728. 
Acondicionamento dos RSS 

 

Figura 729. Bolsões de 
lixo na cidade 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o distrito de São José do Planalto e as 
comunidades Vila Garça Branca, Canudos e Frei Servácio. Quanto ao 
abastecimento de água, todas as localidades são abastecidas por 
poços freáticos (Figura 730). O sistema de esgotamento sanitário 
utilizado nas localidades se baseia em soluções individuais 
inadequadas (fossa rudimentar). No que se refere ao manejo de águas 
pluviais, nenhum deles dispõe de pavimentação e drenagem pluvial. 
Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, são 
depositados em vala (Figura 731) e queimados pelos seus próprios 
geradores. 

Figura 730. Captação subterrânea 

 

Figura 731. Disposição a céu aberto 
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6.4.7 Poxoréu 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 259 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
15°42’00’’S 54°18’15’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 15.985 
habitantes. Nota-se que a população total no período 2001-2010 apresentou taxa média anual de decrescimento, de -1,43%. 
As principais atividades econômicas são: as lavouras temporárias de soja, milho e algodão e a pecuária de corte e leiteira. Na 
sede urbana os principais corpos hídricos são rio Areia, córrego Bororó e outro córrego sem denominação. Quanto às 
características do território, identifica-se um relevo plano e suavemente ondulado, clima tropical, com precipitação anual de 
1.650 mm. O município dispõe de legislação municipal específica que estabelece diretrizes e disciplina o planejamento físico-
territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável 
pelo serviço de abastecimento de água (Figura 732). O sistema 
é composto por captação superficial em uma mina (Figura 733), 
um tratamento simplificado, dois reservatórios (Figura 734) e 
conjuntos motobomba para distribuição da água tratada, rede de 
distribuição de água de 79,29 km de extensão, em PVC/PBA, e 
3.886 ligações prediais. Entretanto, não há estação de 
tratamento de água, o tratamento simplificado é por desinfecção 
de hipoclorito de cálcio, aplicado diretamente no poço de sucção 
(Figura 735). O município dispõe de um sistema de automação 
em cada captação, tratamento e distribuição de água. Ressalta-
se que o município tem uma obra paralisada de estação de 
tratamento de água (Figura 736). 

Tabela 150.Indicadores de desempenho do SAA de Poxoréu 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,28 R$/m³ 

Índice de hidrometração 66,42 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 79,29 Km 

Volume total produzido diário 3.420 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 173,27 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 51,26 % 

Índice de inadimplência 41,86 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 540 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 0 m³/hora 
 

A única deficiência encontrada no sistema foi o índice de perdas que está enquadrado na denominação “ruim”; assim, requer a 
realização do diagnóstico operacional, buscando redução das perdas. Os indicadores do sistema de abastecimento de água 
estão apresentados na Tabela 150, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 732. Sede do 
DAE 

 

Figura 733. Captação na 
mina 

 

Figura 734. Reservatório 

 

Figura 735. Dosagem de 
hipoclorito de cálcio 

 

Figura 736. Obra da ETA 
 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o responsável 
pelo serviço de esgotamento sanitário, atendendo o município 
por: sistema separador absoluto e sistema individual. O 
sistema individual predominantemente adotado é fossa negra; 
já o separador é composto por rede coletora, com extensão 
de 23,25 km (30% do total das vias abertas), ligações 
prediais, emissário e duas Estações de Tratamento de Esgoto 
– ETE. Um dos sistemas de tratamento é constituído por 
sistema de lagoas, porém este está abandonado (Figura 737 
e Figura 738); e o outro é composto por fossa séptica, filtro 
anaeróbio e clorador (Figura 739). O lançamento do efluente 
ocorre na bacia do rio Areia. A Tabela 151 apresenta os 
indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Principais deficiências identificadas: falta de manutenção e 
operação das ETEs não havendo controle de qualidade dos 
efluentes; existência de problemas estruturais na lagoa de 
maturação; inexistência de tarifação dos usuários ligados ao 
sistema de tratamento; falta de ações que exijam adequação 
das fossas rudimentares; e outros. A Figura 740 apresenta a 
localização das fontes de poluição inseridas nas respectivas 
microbacias. 

Tabela 151. Indicadores de desempenho do SES de Poxoréu 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano - % 
Índice de coleta de esgoto - % 

Índice de tratamento de esgotos - % 
 

Figura 737. ETE – 
Lagoa de polimento 

inoperante 

 

Figura 738. ETE - 
Lagoa facultativa 

inoperante 

 

Figura 739. urbana 
ETE – fossa séptica, 

filtro anaeróbio 

 

Figura 740. Fontes de poluição
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de manejo de águas pluviais e drenagem 
urbana está sob responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Viação e Obras Públicas. Embora exista Plano Diretor, 
este não aborda implantações de medidas estruturantes e 
estruturais para este sistema. O município conta com 
malha viária extensão de 77,36 km, sendo que 62,9% 
dessa extensão é pavimentada, e 10,57% das vias 
abertas apresentam sistema de microdrenagem – meio-
fio, sarjeta, boca de lobo e galeria. Contudo, os 
dispositivos, em sua maioria, encontram-se em mau 
estado de conservação e subdimensionados. 

Tabela 152. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

62,9 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

10,57 % 

Extensão total de vias do município 77,36 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 48,67 Km 

Registro de incidentes (alagamentos, enchentes) Sim - 
Pontos de erosão Sim - 

Legislação específica Não - 
 

 

Os principais tipos de problemas identificados na área urbano são: a falta de manutenção das bocas de lobo (Figura 741); 
ligações de esgoto no sistema de drenagem (Figura 742); canal de drenagem subdimensionado (Figura 743); alagamentos 
(Figura 744); formação de erosões (Figura 745); e pontos suscetíveis a acidentes devido a enxurradas. Os indicadores do 
sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 152, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Figura 741. Boca de lobo 
sem tampa 

 

Figura 742. Ligação de 
esgoto na boca de lobo 

 

Figura 743. Canal 
subdimensionado 

 

Figura 744. Alagamento 
nas vias 

 

Figura 745. Processo 
erosivo nas vias 

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de coleta de resíduos sólidos domésticos e comerciais é 
realizado pela Prefeitura. A coleta é feita de segunda a sexta, com o 
auxílio de um caminhão-basculante, um caminhão compactador (Figura 
746) e de uma equipe composta por oito funcionários. Atualmente, a 
disposição final dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais, de feiras, de 
varrição de ruas, bem como de construção civil é feita a céu aberto (lixão), 
localizado a 19 km da cidade (Figura 747 e Figura 748). Destaca-se que 
há um catador de recicláveis no lixão que vende o material para sustento 
familiar (Figura 749).  

Tabela 153. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 

resíduo 

0,70 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 

adequado dos RSU 

- % 

Coleta seletiva Não - 
 

 

Os resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSS) dos grupos A, B e E são coletados e transportados, mensalmente, pela 
empresa privada Centro Oeste Ambiental até Rondonópolis. Posteriormente, os RSS são encaminhados para a empresa MS 
Ambiental, em Campo Grande-MS, onde o resíduo é tratado e destinado a um aterro sanitário. Ressalta-se que foram 
observados pontos de descarte de resíduos sólidos pela cidade, os chamados bolsões de lixo (Figura 750). Os indicadores a 
respeito dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 153, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 746. Caminhão 
compactador de coleta 

 

Figura 747. Lixão de 
Poxoréu  

 

Figura 748. Resíduos 
dispostos no lixão 

 

Figura 749. Material 
reciclável separado 

 

Figura 750. Bolsões de 
lixo na cidade 

 
 

ÁREA RURAL 

A área rural de Poxoréu é composta por quatro distritos, nove assentamentos e uma 
comunidade, mas no diagnóstico de saneamento básico foram visitados apenas os 
distritos de Alto Coité, Jarudore, Johanesburgo e Paraíso do Leste e a comunidade 
de Aparecida do Leste. Quanto ao abastecimento de água, Alto Coité, Jarudore e 
Johanesburgo possuem captação subterrânea (Figura 751). Em Paraíso do Leste 
utilizam mina como manancial; já na comunidade a solução fica por conta de poço e 
mina. O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas localidades se baseia em 
soluções individuais (fossa rudimentar). No que se refere ao manejo de águas 
pluviais, no distrito de Jarudore a rua principal possui microdrenagem superficial 
(Figura 752); os demais não dispõem de pavimentação e drenagem pluvial. Quanto à 
coleta e destinação final dos resíduos sólidos, a Prefeitura realiza semanalmente tais 
serviços nas localidades, exceto em Paraíso do Leste que os próprios geradores 
depositam em escavações nos seus quintais.  

Figura 751. Captação superficial 

 

Figura 752. Dispositivo de microdrenagem 
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6.4.8 Santo Antônio do Leste 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 379 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
14°47’27’’S 53°35’00’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 4.875 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (7,15%). Santo 
Antônio do Leste possui sua base econômica assentada no setor primário, das atividades de agricultura e pecuária. O 
município está inserido na Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, e os principais corpos hídricos são os córregos 
Papagaio, Independência, Mutum, São José e o ribeirão Matrinxã. Quanto às características do território, identifica-se um 
relevo plano a fortemente ondulado, clima tropical, com precipitação média anual 1.809 mm. Nota-se presença de legislação 
municipal específica que estabelece diretrizes e disciplina o planejamento físico-territorial, mas ainda se apresenta carente. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A Coordenadoria de Água e Esgoto (CAE) é a responsável 
pelo serviço de abastecimento de água. O sistema de 
abastecimento é composto por duas captações 
subterrâneas – PT-01 e PT-02 (Figura 753), tratamento 
simplificado por desinfecção (cloração) (Figura 754), dois 
reservatórios (R-01 e R-02) (Figura 755) e rede de 
distribuição com extensão de 16,77 km em PVC/PBA e 777 
ligações prediais. Destaca-se que dois poços estão em 
construção para suplementação do abastecimento, e dois 
reservatórios em fase de instalação (Figura 756). A 
automação dos sistemas é realizada por dispositivos de 
chaves-boia instalados nos reservatórios realizando o 
acionamento/desligamento das bombas de captação dos 
poços. (Figura 757). 

Tabela 154.Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água - R$/m³ 

Índice de hidrometração 28,31 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 16,77 Km 

Volume total produzido diário 1.564 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,40 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 93,65 % 

Índice de perdas na distribuição 72,84 % 

Índice de inadimplência 53,50 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 150 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Principais deficiências identificadas: inexistência de macromedidores; falta de licenças de operação dos poços; inexistência de 
micromedição e carência de hidrômetros das ligações; reservação insuficiente; e índice de perdas elevadas na distribuição. Os 
indicadores do sistema de abastecimento de água estão apresentados na Tabela 154, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 

Figura 753. Captação 
subterrânea PT-01 

 

Figura 754. Bomba 
dosadora de cloro  

 

Figura 755. Reservatório 
R-01  

 

Figura 756. Construção do 
poço PT-04 

 

Figura 757. Sistema 
elétrico e de automação 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A Coordenadoria de Água e Esgoto (CAE) é a responsável pelo serviço de 
esgotamento sanitário, no entanto a cidade ainda não é contemplada com 
sistema de esgotamento sanitário. A maioria dos domicílios, comércios e 
órgãos públicos utiliza fossas absorventes (Figura 758) para destinação 
final de seus efluentes. Alguns utilizam o sistema correto (fossa e 
sumidouro). As principais deficiências são: ausência de um sistema de 
esgotamento sanitário coletivo; falta de sistematização na aprovação pela 
Prefeitura de novos empreendimentos de loteamentos e condomínios 
exigindo a implantação de infraestrutura de sistemas de esgotamento 
sanitário; inexistência de ações que exijam a adequação das fossas 
absorventes ou rudimentares existentes. A Tabela 155 apresenta os 
indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 155. Indicadores de desempenho do SES 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de esgotos 0 % 
 

Figura 758. Fossa absorvente 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana está sob 
responsabilidade da Secretaria de Obras. Não há, entretanto, Plano 
Diretor nem lei específica a este sistema. O município possui malha 
viária com extensão de 34,58 km, sendo que 30,25% são 
pavimentadas, e que todas as vias pavimentadas apresentam 
sistema de drenagem (Figura 759). Além disso, pode-se observar a 
execução do projeto de pavimentação e drenagem na sede urbana, 
previsto para contemplar toda a sede urbana (Figura 760). Os 
projetos estão sendo executados à medida que há disponibilidade de 
recursos, não havendo ainda previsão para a execução de todos 
eles.  

Tabela 156. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

30,25 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

27,67 % 

Extensão total de vias do município 34,58 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 10,46 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas identificados na área urbana: falta de pavimentação; inexistência de plano de manutenção, inspeção e 
limpeza de bocas de lobo (Figura 761); empoçamentos; erosões (Figura 762); alagamentos (Figura 763) e contribuição de 
escoamentos provenientes de áreas de lavoura localizadas a montante do perímetro. Os indicadores do sistema de drenagem 
pluvial estão apresentados na Tabela 156, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 

Figura 759. Boca de lobo 
com grelha 

 

Figura 760. Execução de 
obra de drenagem 

 

Figura 761. Boca de lobo 
danificada 

 

Figura 762. Ponto de 
erosão  

 

Figura 763. Ponto de 
alagamento 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de coleta de resíduos sólidos é realizado pela Secretaria 
de Obras Públicas. A coleta dos resíduos domiciliares e comerciais 
é feita de segunda a sexta. Para sua execução, é utilizado um 
caminhão-caçamba (Figura 764) e uma equipe de três pessoas. 
Atualmente, os resíduos sólidos domiciliares, comerciais, de 
construção civil, de limpeza urbana coletados são dispostos a céu 
aberto no lixão do município, distante 3 km da sede urbana (Figura 
765 e Figura 766). A coleta e o transporte dos resíduos sólidos dos 
serviços de saúde (RSS) são realizados, mensalmente, pela 
empresa privada Centro Oeste Ambiental.  

Tabela 157. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,58 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do serviço de 

coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final adequado 

dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Esta encaminha o RSS para Campo Grande-MS, onde o resíduo é tratado e destina a um aterro sanitário em Dourados-MS. 
Ressalta-se que, no lixão, há um catador de recicláveis que separa e vende, em média 20 toneladas/mês de material (Figura 
767). Foram observados pontos de descarte de resíduos sólidos pela cidade, os chamados bolsões de lixo (Figura 768). Os 
indicadores a respeito dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 157, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 764. Caminhão 
caçamba de coleta de lixo 

 

Figura 765. Resíduos de 
limpeza urbana no lixão  

 

Figura 766. Resíduos 
sólidos dispostos no lixão 

 

Figura 767. Recicláveis 
separados no lixão 

 

Figura 768. Bolsões de 
lixo na cidade 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange apenas o Assentamento Matrinxã. 

Quanto ao abastecimento de água, o assentamento é abastecido 
por meio de manancial subterrâneo por captação em um poço. As 
águas captadas no poço são submetidas ao tratamento simples por 
meio de clorador. O sistema de esgotamento sanitário utilizado se 
baseia em soluções individuais – fossa rudimentar (Figura 769). No 
que se refere ao manejo de águas pluviais, não existem 
pavimentação e drenagem pluvial (Figura 770). Quanto à coleta e 
destinação final dos resíduos sólidos, as pessoas armazenam seus 
resíduos nos seus quintais, e uma vez por mês o caminhão coletor 
da sede urbana recolhe esses resíduos, destinando-os para o lixão.  

Figura 769. Fossa absorvente 

 

Figura 770. Via sem pavimentação 
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6.4.9 São Pedro da Cipa 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 149 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
16°00’00’’S 54°55’18’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 4.541 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (1,75%). São Pedro 
da Cipa possui sua base econômica assentada no setor primário, das atividades de agricultura e pecuária. O município está 
inserido na Região Hidrográfica do Paraguai, os principais corpos hídricos são rio São Lourenço e Ribeirão das Pombas, além 
dos córregos Campinas, Mateiro, Doido, Pulador e São Domingos. Quanto às características do território, identifica-se um 
relevo plano a montanhoso, clima tropical, com precipitação média anual 2.0000 mm. Nota-se ausência de legislação municipal 
específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão 
responsável pelo serviço de abastecimento de água (Figura 
771). O sistema de abastecimento é composto por duas 
captações subterrâneas (Figura 772), dois reservatórios, sendo 
que apenas um, com capacidade de reservação de 20 m³, está 
operando (Figura 773); o segundo reservatório, com 
capacidade de 180 m³, está desativado devido a problemas 
estruturais. Em relação ao tratamento adotado, consiste em 
desinfecção com pastilhas de cloro (Figura 774). Todavia, 
ressalta-se que o município dispunha de uma estação de 
tratamento de água (ETA), que esteve em operação enquanto o 
manancial de abastecimento utilizado era o rio São Lourenço; 
mas devido à alta turbidez da água do rio e aos problemas 
estruturais da estação, a ETA foi desativada (Figura 775). A 
rede de distribuição do município apresenta 14 km de extensão, 
atendendo 1.319 ligações prediais.  

Tabela 158.Indicadores de desempenho do SAA de São Pedro da 
Cipa 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 0,59 R$/m³ 

Índice de hidrometração 99,91 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 14 Km 

Volume total produzido diário 1.152 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 213,08 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 98,11 % 

Índice de perdas na distribuição 25,32 % 

Índice de inadimplência 47,72 % 

Índice de fluoretação de água 74,68 % 

Volume de reservação instalado 200 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Principais problemas identificados: baixa pressão na rede de distribuição, uma parcela dos hidrômetros encontra em condição 
inadequada; ausência de um sistema de controle das perdas de água; capacidade de reservação de água insuficiente. Os 
indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 158, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 
 

Figura 771. Sede 
administrativa do DAE 

 

Figura 772. Captação 
subterrânea PT-01 

 

Figura 773. Reservatório 
PT-02 

 

Figura 774. Sistema 
desinfecção com cloro 

 

Figura 775. Estrutura da 
ETA desativada 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o responsável pelo 
esgotamento sanitário de São Pedro da Cipa. No entanto, o município não 
possui rede pública coletora de esgoto (sistema separador absoluto); são 
adotados, então, sistemas individuais de disposição do esgoto sanitário, 
variando entre fossas sépticas e sumidouros, fossas rudimentares (Figura 
776), e escoamento a céu aberto (Figura 777 e Figura 778). Vale ressaltar 
que o município possui uma fossa coletiva, sendo usada como medida 
paliativa para épocas de chuva.  

Tabela 159. Indicadores de desempenho do SES de 
São Pedro da Cipa 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de esgotos 0 % 
 

As principais deficiências são: ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo; inexistência de ações que exijam a 
adequação das fossas rudimentares existentes; ausência de fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento; 
ausência de Plano Diretor e lei específica sobre esgotamento sanitário. A Figura 779 apresenta a localização das fontes de 
poluição pontual hídrica. A Tabela 159 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 776 Soluções 
individuais  

 

Figura 777. Esgoto 
correndo a céu aberto 

 

Figura 778. Esgoto 
correndo a céu aberto 

 

Figura 779. Esgoto caindo na rede de drenagem 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana está sob 
responsabilidade da Secretaria de Obras, entretanto não há Plano Diretor, 
nem uma lei específica a este sistema. O sistema de manejo de águas 
pluviais funciona por gravidade e o principal ponto de lançamento é o rio São 
Lourenço. O conjunto de microdrenagem é composto por meio-fio, guias, 
sarjetas, bocas de lobo (Figura 780), caixas de grelha (Figura 781) e poços 
de visita (Figura 782). Observou-se que uma parcela dos componentes de 
microdrenagem encontra-se deteriorada. Além disso, o município possui uma 
malha viária com extensão de 20,42 km, sendo que 42,15% são 
pavimentadas e que apenas 8,15% apresenta sistema de drenagem. Os 
principais tipos de problemas identificados na área urbana são: inundações; 
comprometimento e obstrução dos dispositivos de drenagem; ligações 
clandestinas de esgoto na rede de drenagem (Figura 783); e erosões (Figura 
784). Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 160, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tabela 160. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

42,15 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

8,15 % 

Extensão total de vias do 
município 

20,42 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

8,61 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 780. Boca de lobo 

 

Figura 781 Caixa de grelha 

 

Figura 782. Dispositivo 
poço de visita 

 

Figura 783. Ligações 
clandestinas de esgoto 

 

Figura 784. Ponto de 
erosão na área urbana 

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de coleta de resíduos sólidos é realizado pela Secretaria de 
Obras Públicas, realizada duas vezes por semana, com auxílio de um 
caminhão-basculante (Figura 785) e uma equipe de oito pessoas. 
Atualmente, os resíduos sólidos domiciliares, comerciais, de construção 
civil (Figura 786), de limpeza urbana coletados são dispostos a céu aberto 
no lixão do município de Juscimeira, a 3,5 km do centro urbano (Figura 
787). Destaca-se que na área do lixão reside um coletor de materiais 
recicláveis que realiza a separação dos metais contidos na massa de 
resíduos (Figura 788).  

Tabela 161. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 

resíduo 

0,72 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 

adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Quanto à coleta e ao transporte dos resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSS), estes são realizados pela empresa privada 
Biorresíduos. Após o tratamento dos resíduos por autoclavagem, os remanescentes são destinados a um aterro no Mato 
Grosso do Sul. Foram observados pontos de descarte de resíduos sólidos pela cidade, os chamados bolsões de lixo (Figura 
789). Os indicadores a respeito dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos estão na Tabela 161, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 

Figura 785. Caminhão da 
coleta de lixo 

 

Figura 786. Resíduos de 
construção civil no lixão 

 

Figura 787. Disposição 
inadequada - lixão 

 

Figura 788. Material 
separado pelo catador 

 

Figura 789. Disposição 
inadequada - lixão 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o distrito de Pombas e os assentamentos Laço de Ouro 
e Gleba Pombal. Quanto ao abastecimento de água, em todas as localidades 
a captação é subterrânea (Figura 790), entretanto não há tratamento da água 
para distribuição. O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas 
localidades se baseia em soluções individuais (fossa rudimentar). No que se 
refere ao manejo de águas pluviais, nenhuma dispõe de pavimentação e 
drenagem pluvial (Figura 791). Quanto à coleta e destinação final dos 
resíduos sólidos, tais serviços não existem (coleta nem local para 
disposição). São destinados individualmente pelos moradores, que 
costumam queimar os resíduos ou enterrá-los em valas no fundo de quintais. 

Figura 790. Captação subterrânea 

 

Figura 791. Via não pavimentada 
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6.5 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA AMAZÔNIA 

APRESENTAÇÃO 

Criado em dezembro de 2005, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Portal da Amazônia é 
formado pelos municípios de Colíder, Guarantã do Norte, Itaúba, Marcelândia, Matupá, Nova Canaã do Norte, Nova Santa 
Helena, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte, ocupando uma área de 61.672,92 km². Juntos, esses 
municípios representam 169.297 habitantes, de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) para 2017. Dos 11 integrantes do consórcio em tela, apenas Nova Guarita não foi contemplado no Projeto de 
Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento. Desses municípios, só Peixoto de Azevedo, que surgiu a partir da 
implantação espontânea de um garimpo de ouro em uma das agrovilas do Projeto de Assentamento de Terra Nova do Norte, 
não foi criado a partir de projetos agropecuários de ocupação da Amazônia, implantados às margens, ou na área de influência 
da rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163). Assim, essas unidades se caracterizam economicamente pela agropecuária, 
principalmente as realizadas em pequenas e médias propriedades rurais. Dois desses municípios se destacam como polo 
regional, como ofertantes de serviços de saúde e educação e de comércio varejista, que são Colíder e Peixoto de Azevedo. 
Mais: apresentam ainda como característica comum a baixa densidade demográfica. Quanto aos aspectos físicos, todos os 
municípios encontram-se na Bacia Amazônica, em área de plena floresta amazônica, banhados pelas bacias regionais do Rio 
Juruena-Teles Pires e do Rio Xingu. 

A grande maioria das cidades que compõem o Consórcio Portal da Amazônia não dispõe de legislação relacionada ao 
planejamento físico-territorial. As raras legislações existentes não garantem o referido planejamento. Como também inexistem 
legislações específicas para o saneamento básico. Destacam-se apenas Colíder, Guarantã do Norte, Itaúba e Peixoto de 
Azevedo, que apresentam Plano Diretor Participativo. Acrescente-se ainda como registro a importante participação de Colíder 
e Nova Santa Helena que apresentam legislação referente ao uso, ocupação e zoneamento do solo urbano. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água envolve o conjunto de 
captações de água, tubulações, estações de tratamento, 
reservatórios, equipamentos e demais instalações 
destinadas ao fornecimento de água potável. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em 
quatro municípios, os demais têm administração privada. No 
que se refere à captação, oito dos municípios são 
abastecidos exclusivamente por mananciais superficiais, um 
por poços subterrâneos e um município apresenta ambos. 
Todos os municípios realizam o tratamento das águas, oito 
deles realizam tratamento convencional (ETA), enquanto 
que dois faz apenas simples desinfecção. A distribuição da 
água é pressurizada em três dos municípios, por gravidade 
em um e seis dispõe de ambas as formas, conforme Quadro 
5 

Quadro 5. Caracterização do Sistema de Abastecimento de Água 

Municípios 
Prestação 
de serviço 

Tipo de 
captação 

Tipo de 
 tratamento 

Colíder Privado Superficial Convencional 

Guarantã do Norte Privado Superficial Convencional 

Itaúba Público Subterrânea Desinfecção 

Marcelândia Privado Superficial Convencional 

Matupá Privado Superficial Convencional 

Nova Canaã do Norte Privado Superficial Convencional 

Nova Santa Helena Público Superficial Convencional 

Novo Mundo Público Mista Desinfecção 

Peixoto de Azevedo Privado Superficial Convencional 

Terra Nova do Norte Público Superficial Convencional 
 

Apenas duas sedes municipais não possuem 100% de cobertura do SAA, contudo, apresentam índices superiores a 95%; seis 
municípios apresentam macromedição, sendo o índice de 100% em Colíder, Guarantã do Norte, Marcelândia, Matupá, Nova 
Canaã do Norte e Peixoto de Azevedo. No que se refere à micromedição, destacam-se os baixos índices de Novo Mundo e 
Terra Nova do Norte, de 0,0% e 69,0%, respectivamente. E ainda, todos os municípios apresentam índices de perda de água 
no sistema de distribuição superior ou iguais a 25%, com destaque em Matupá com índice de 65,82%, de acordo com a Figura 
792. 

Figura 792. Indicadores de desempenho do sistema de abastecimento e água 
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NORTE
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NORTE

COBERTURA (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,00% 100,00% 99,00%

MICROMEDIÇÃO (%) 100,00% 100,00% 83,00% 100,00% 100,00% 99,00% 88,23% 0,00% 100,00% 69,00%

MACROMEDIÇÃO (%) 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

PERDAS (%) 28,99% 34,34% 54,90% 38,67% 65,82% 38,32% 53,45% 68,32% 47,61% 66,70%
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Em relação à intermitência do sistema de distribuição, apenas nos municípios de Nova Santa Helena e Novo Mundo é 
verificada a interrupção do abastecimento por período de tempo superior a 6 horas, os demais municípios garantem o 
fornecimento de água de forma contínua. O consumo médio diário de água entre os municípios é de 162,3 litros/hab.dia, em 
destaque Itaúba, que apresenta o maior per capita de 286,3 L/hab.dia. Nota-se que todos os municípios realizam cobrança 
pelo uso da água, sendo a tarifa média de Colíder a mais alta, sendo esta de R$4,01/m³ de água, e a de Terra Nova do Norte a 
mais baixa, de R$0,63/m³. No que se refere ao índice de inadimplência, observa-se que Nova Santa Helena e Itaúba 
apresentam os maiores índices, de 58,4% e 56% respectivamente. As Figura 793, Figura 794 e Figura 795 demonstram os 
gráficos. 

Figura 793. Consumo médio diário de água 
(l/hab.dia) 

 

Figura 794. Tarifa média de água (R$/m³) 
 

 

Figura 795. Índice de inadimplência (%) 
 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário é 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. A prestação do serviço de esgotamento sanitário coletivo é observado em três municípios: Colíder com 
43% de cobertura de rede coletora, Guarantã do Norte com 17% de cobertura e em Matupá observa-se uma rede com 15,38% 
de cobertura, porém inoperante à espera da construção da ETE para o início do funcionamento. As demais sedes urbanas não 
dispõem de prestação do serviço de esgotamento sanitário, de maneira que a disposição do esgoto sanitário se dá por 
soluções individuais, fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou rudimentares e escoamento a céu aberto. 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O manejo das águas pluviais corresponde ao conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de drenagem, do 
transporte, detenção/retenção para o amortecimento de 
cheias, do tratamento e disposição final das águas pluviais. A 
Figura 796 expõe os índices de micro e macrodrenagem. 
Colíder, Marcelândia, Matupá, Nova Canaã do Norte e Terra 
Nova do Norte possuem mais de 50% de suas vias 
pavimentadas e com cobertura de microdrenagem superficial. 
Observa-se em Matupá índice de microdrenagem profunda 
(bocas de lobo, galerias, canais) superior a 55%, os demais 
municípios apresentam valores inferiores a 35%. Observam-se 
pontos de erosão em todos os municípios; além disso, verifica-
se a ocorrência de alagamentos em todo consórcio com 
exceção de Itaúba. 

Figura 796. Índice de microdrenagem superficial e profunda (%)

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O manejo de resíduos sólidos compreende o conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do 
lixo da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. A 
prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em todos 
os municípios com exceção de Itaúba. A cobertura do serviço 
de coleta é de 100% nas sedes urbanas.  

A produção diária média é de 0,89kg/hab.dia, sendo Matupá o 
maior gerador (1,59kg/hab.dia) e Guarantã do Norte o menor 
– 0,61 kg/hab.dia (Figura 797). Colíder e Matupá apresentam 
aterro como solução para disposição final dos resíduos, os 
demais municípios utilizam vazadouros a céu aberto (lixão), e 
apenas Colíder, Itaúba e Matupá dispõe de coleta seletiva. 

Figura 797. Produção média diária de resíduos sólidos 
(kg/hab.dia) 
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6.5.1 Colíder 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 650 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
10º48’19”S 55º27’03”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 32.298 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (0,93%). Colíder 
possui sua base econômica assentada no setor primário, liderado pela agropecuária, seguido da agroindústria (laticínio e 
frigoríficos) e agricultura. O município está inserido na Região Hidrográfica Amazônica; os principais corpos hídricos são os rios 
Teles Pires, Parado, Kaiapá e Braço Dois. Quanto às características do território, identifica-se um relevo bastante variado, de 
plano a fortemente ondulado, clima tropical, com precipitação anual entre 2.000 e 2.500 mm e temperatura média anual entre 
25,7 e 24,7ºC. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento 
físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Companhia Águas do Brasil (CAB) é o órgão 
responsável pelo serviço de abastecimento de água no 
município. O sistema conta com: dois pontos de 
captação superficial, uma principal no córrego Carapá 
(Figura 798) e uma secundaria no córrego Esperança 
com funcionamento na época de estiagem; um conjunto 
motobomba para cada captação (Figura 799); duas 
estações de tratamento de água (Figura 800); 
reservatórios de 300 (Figura 801) e 1.000 m³ (Figura 
802); rede de distribuição de PVC/PBA com extensão de 
107,19 km, atendendo 100% da população e 8.532 
ligações. Os indicadores do sistema de abastecimento 
de água estão apresentados na Tabela 162, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.  

Tabela 162. Indicadores de desempenho do SAA  

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 4,01 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 
Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 107,19 Km 

Volume total produzido diário  5.375 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 143,75 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 28,99 % 

Índice de inadimplência 6,28 % 

Índice de fluoretação de água 100 % 

Volume de reservação instalado 1.300 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA1 180 m³/hora 

Capacidade de tratamento da ETA2 57,5 m³/hora 
 

Principais deficiências identificadas: déficit na reservação de água tratada; perdas em torno de 28,99%, ainda não considerado 
bom; ocorre falta de água na época de seca; baixa capacidade de produção de água devido a problemas de quantidade de 
água disponível nos mananciais. 
 

Figura 798. Captação no 
córrego Carapá

 

Figura 799. Conjunto no 
Córrego Esperança

 

Figura 800. Estação de 
tratamento de água

 

Figura 801. Reservatório 
de 300 m³

 

Figura 802. Reservatório com 
capacidade de 1.000 m³

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Serviço de esgotamento sanitário é prestado pela empresa 
CAB Colíder. O sistema de esgotamento sanitário conta uma 
solução coletiva e individual. O sistema coletivo conta com: 
rede coletora de esgoto de 57,7 km de extensão; duas 
estações elevatórias de esgoto [EEE] (Figura 803); uma 
estação de tratamento de esgoto [ETE] (Figura 804 e Figura 
805), com lançamento do efluente no córrego Carapá (Figura 
806); o sistema atende 43% da população. Quanto ao sistema 
individual, consiste em sua maioria de fossas sépticas, 
sumidouros ou fossas negras (Figura 807).  

Tabela 163. Indicadores de desempenho do SES de Colíder 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 43 % 
Índice de coleta de esgoto 43 % 

Índice de tratamento de esgotos 100 % 
 

A Tabela 163 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências identificadas: sistema coletivo não abrange toda a área urbana; 
ausência de fiscalização nos sistemas individuais de tratamento de esgoto; inexistência de cadastro das empresas prestadoras 
de serviço limpa-fossa no município; inexistência de energia própria nas EEE. 

Figura 803. Conjunto 
motobomba da EEE

 

Figura 804. Lagoa 
anaeróbica da ETE

 

Figura 805. Lagoa de 
maturação da ETE

 

Figura 806. Efluente 
tratado da ETE

 

Figura 807. Fossa negra 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana se localiza nas microbacias dos córregos Jaracatiá e 
Carapá – que compõem o sistema de macrodrenagem. A sede do 
município possui malha viária de aproximadamente 150 km, sendo 
85 km de vias pavimentadas (Figura 808), rede de drenagem 
formada por manilhas (Figura 809), bocas de lobo (Figura 810). Os 
indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 164, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico.  

Os principais problemas em drenagem detectados no perímetro 
urbano foram: falta de manutenção das bocas de lobo (Figura 811); 
processos erosivos devido à ausência dissipadores de energia 
(Figura 812). 

Tabela 164. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial  

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

56,6 % 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

- % 

Extensão total de vias do 
município 

150 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

85 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 808. Via 
Pavimentada

 

Figura 809. Manilha de 
concreto

  

Figura 810. Boca de lobo

  

Figura 811. Boca de lobo 
danificada

 

Figura 812. Ponto de 
erosão

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos são de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Obras, que dispõe de três caminhões 
compactadores (Figura 813). Todo material é disposto no aterro 
sanitário (Figura 814), utilizando valas (Figura 815) distante 4,5 km 
do primeiro aglomerado urbano da cidade. O sistema de coleta 
seletiva conta com: um sistema de triagem e compostagem (Figura 
816); mesa de catação para segregação (Figura 817). Os indicadores 
de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão 
apresentados na Tabela 165, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 165. Indicadores dos serviços de limpeza urbana de 
Colíder 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

1,03 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do serviço 
de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

100 % 

Coleta seletiva Sim - 
 

Figura 813. Caminhões 
compactadores

 

Figura 814. Aterro 
sanitário de Colíder

 

Figura 815. Vala de 
disposição de resíduos

 

Figura 816. Usina de triagem 
e compostagem

 

Figura 817. Mesa de 
segregação

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange cinco distritos: Marco do Cimento, Nova 
Galileia, Café Norte, Sol Nascente e Trevo Ouro Verde. Quanto ao 
abastecimento de água, Marco do Cimento, Nova Galileia e Trevo 
Ouro Verde adotam solução coletiva, utilizando poço profundo; Trevo 
Ouro Verde, além do poço profundo, dispõe de poço freático (Figura 
818). Todos os distritos com SAA apresentam reservatório; Café 
Norte e Sol Nascente adotam soluções individuais, nenhum distrito 
efetua o tratamento da água. O sistema de esgotamento sanitário 
utilizado nos distritos se baseia em soluções individuais – em sua 
grande maioria fossa rudimentar e em alguns casos fossa séptica. No 
que se refere ao manejo de águas pluviais, os assentamentos não 
apresentam pavimento (Figura 819) ou sistema de drenagem. 
Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, são de 
responsabilidade dos próprios moradores, sendo enterrados e/ou 
queimados. 

Figura 818. Poço freático

 

Figura 819. Via não pavimentada 
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6.5.2 Guarantã do Norte 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 658 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
09º56’37”S 54º54’37”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 34.500 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (1,34%). Guarantã 
do Norte possui pilar econômico assentado no setor primário, baseado na pecuária e agricultura. O município está inserido na 
Região Hidrográfica Amazônica, e os principais corpos hídricos são os rios Braço Norte e Iriri. Quanto às características do 
território, identifica-se relevo ondulado, clima tropical, com precipitação entre 2.000 e 2.500 mm e temperatura média anual que 
oscila entre 25,7 e 24,7°C. Nota-se a carência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o 
planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água no município é prestado pela 
concessionária Águas de Guarantã. O sistema conta com: captação 
superficial no rio Braço Norte (Figura 820); dois conjuntos motobomba 
(Figura 821); adutora de água bruta com 18 km de extensão; duas 
estações de tratamento de água (Figura 822); três reservatórios de 
500 m³ (Figura 823); rede de distribuição de PVC/PBA com 117,1 km 
de extensão, atendendo 8.343 ligações; um booster (Figura 824) para 
pressurização da rede. Os indicadores do sistema de abastecimento 
de água estão apresentados na Tabela 166, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais 
deficiências identificadas no sistema: pontos de oxidação na ETA-1; 
lodo produzido destinado para o sistema de galeria de águas pluviais 
em tratamento prévio; quantidade de análises abaixo do recomendado 
pela Portaria nº 2.914/2011. 

Tabela 166. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,96 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 117,1 Km 

Volume total produzido diário  4.482 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 112,18 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 34,34 % 

Índice de inadimplência 1,44 % 

Índice de fluoretação de água 100 % 

Volume de reservação instalado 1.500 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

180 m³/hora 

 

Figura 820. Captação 
superficial 

 

Figura 821. Conjunto 
motobomba 

 

Figura 822. Filtros da 
ETA-1

 

Figura 823. Reservatório 
de 500 m³

 

Figura 824. Conjuntos 
motobomba utilizados 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O serviço de esgotamento sanitário é prestado pela concessionária 
Águas de Guarantã. O sistema de esgotamento sanitário coletivo conta 
com: uma rede coletora de esgoto, com 33,85 km de extensão; uma 
estação elevatória de esgoto (EEE) (Figura 825); uma estação de 
tratamento de esgoto [ETE] (Figura 826), com sistema composto por 
flotador (Figura 827), reator aeróbio (Figura 828) e desinfecção (Figura 
829) com lançamento do efluente no córrego 26. A população não 
atendida utiliza soluções individuais.  

Tabela 167. Indicadores de desempenho do SES de 
Guarantã do Norte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 17 % 
Índice de coleta de esgoto 17 % 

Índice de tratamento de esgotos 100 % 
 

A Tabela 167 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências encontradas: sistema coletivo não abrange toda a área urbana; 
ausência de fiscalização nos sistemas individuas de tratamento de esgoto; inexistência de geradores de energia nas EEE e 
ETE, falta controle e monitoramento do efluente tratado. 

Figura 825. Estação 
elevatória de esgoto

 

Figura 826. ETE por 
lodos ativados 

 

Figura 827. Flotador 
 

 

Figura 828. Reator 
aeróbio

 

Figura 829. Desinfecção por 
hipoclorito de cálcio 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana se localiza nas microbacias dos córregos Central, Novo 
Horizonte, 22 e 26 – que compõem o sistema de macrodrenagem. A sede 
do município possui um canal artificial com 950 metros, uma malha viária 
de 145,43 km, sendo 48,62 km de vias pavimentadas (Figura 830), bocas 
de lobo em vias não pavimentadas (Figura 831). 

Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 168, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.  

Principais problemas em drenagem detectados no perímetro urbano: falta 
de manutenção das bocas de lobo (Figura 832); processos erosivos (Figura 
833); ligação clandestina de esgoto (Figura 834); bocas de lobo 
executadas de forma incorreta e em pontos inadequados. 

Tabela 168. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial  

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

33,5 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

22,62 % 

Extensão total de vias do 
município 

145,43 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

48,62 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 830. Via 
pavimentada

 

Figura 831. Boca de 
lobo em via 

 

Figura 832. Boca de 
lobo danificada

 

Figura 833. Erosão  
 

 

Figura 834. Ligação 
clandestina de esgoto 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos é realizado pela empresa Dois Irmãos Serviços de Limpeza Ltda. - 
EPP. A varrição de vias e logradouros públicos é responsabilidade da 
Secretaria de Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos, que dispõe de dois 
caminhões compactadores de 12 m³ (Figura 835), e todo material coletado 
é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 836), com eventual 
queima de resíduos (Figura 837). O lixão está localizado a uma distância 
de aproximadamente 2 km do primeiro aglomerado urbano da cidade. Os 
indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão 
apresentados na Tabela 169, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Foram verificados bolsões de acúmulo 
de resíduos de construção civil no perímetro urbano (Figura 838) e 
presença de catadores no lixão (Figura 839). 

Tabela 169. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana de Guarantã do Norte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,61 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 835. Caminhão 
compactador 12 m³

 

Figura 836. Lixão de 
Guarantã do Norte 

 

Figura 837. Vestígios da 
queima de resíduos 

 

Figura 838. Bolsão de 
RCC 

 

Figura 839. Materiais 
recicláveis separados

 

ÁREA RURAL 

De acordo com a Prefeitura, a área rural abrange seis comunidades rurais: 
Nossa Sra. Aparecida, Santa Ana, Santa Luzia, São João Batista, Sagrada 
Família e São Roque que possuem aglomerado populacional (Figura 840). 

Quanto ao abastecimento de água, em nenhuma das comunidades há 
sistema de abastecimento de água coletivo, adotando soluções individuais, 
como poços tubulares semiartesianos, poços rasos (cacimba) e até 
captações em mina d’água, sem nenhum tipo de desinfecção da água. 

O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas comunidades se baseia 
em soluções individuais inadequadas (fossa rudimentar ou fossa 
absorvente). No que se refere ao manejo de águas pluviais, as 
comunidades não apresentam sistema de drenagem, inclusive nas vias 
pavimentadas. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, no 
geral a população enterra ou queima os resíduos. 

Figura 840. Localização 
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6.5.3 Itaúba 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 599 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
10º59’53”S 55º14’30”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 3.800 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento (-2,6%). Itaúba tem 
sua base econômica assentada no setor primário, pelo setor extrativista (madeireiro), pecuária e agricultura. O município está 
inserido na Região Hidrográfica Amazônica, e tem como principais corpos hídricos os rios Teles Pires, Renato, Ribeirão da 
Água e Macuco. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano e suavemente ondulado, clima tropical, 
com precipitação anual entre 2.000 e 2.500 mm e temperatura média anual entre 25,7 e 24,7ºC. Nota-se a ausência de 
legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água é operado e administrado pelo 
Departamento de Água e Esgoto [DAE] (Figura 841). O SAA é 
composto por seis captações subterrâneas (Figura 842), tratamento da 
água por simples cloração, na entrada dos reservatórios, com uso de 
bombas dosadoras instaladas na casa de química e de tanques de 
mistura de cloro (Figura 843). Dispõe ainda de dois reservatórios 
apoiados (Figura 844 e Figura 845), rede de distribuição com 28,9 km 
de extensão, distribuição contínua por gravidade. A tipologia da rede 
de distribuição é mista, em material PVC. O sistema não apresenta 
elevatórias de água nem booster, possui registro de manobra, e 
também não apresenta registro de descarga nem macromedidores. 
Atende 1.460 ligações de água, sendo 83% hidrometradas. Os 
indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 170, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 170. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,80 R$/m³ 
Índice de hidrometração 83,00 % 
Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 28,90 Km 
Volume total produzido diário 1.980 m³/dia 
Consumo per capita efetivo 286,27 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100,00 % 

Índice de perdas na distribuição 54,90 % 
Índice de inadimplência 56,00 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 
Volume de reservação instalado 410,00 m³ 
Capacidade de tratamento da 

ETA 
- m³/hora 

 

Principais deficiências encontradas: poços fora do padrão exigido pela NBR 12.244 e 12.212; ausência de outorga; ausência 
de monitoramento da qualidade da água; falta de capacitação dos operadores; consumo energético elevado; insuficiência de 
macro e micromedição; inexistência de setorização do sistema de distribuição de água; inadimplência elevada; produção acima 
da necessária, elevado índice de perdas. 
 

Figura 841. Estrutura do 
DAE de Itaúba 

 

Figura 842. Aspecto do 
poço tubular PT-01 

 

Figura 843. Estrutura da 
casa de química 

 

Figura 844. Reservatório 
RAP-01 (300 m³) 

 

Figura 845. Reservatório 
RAP-02 (110 m³) 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O responsável pela prestação dos serviços de Água e Esgoto é o DAE; no 
entanto, no município não há sistema público de coleta e tratamento de 
esgoto. A quase totalidade das residências do município possui fossa 
rudimentar; algumas poucas residências apresentam o sistema de fossa, 
filtro e sumidouro para tratar seu esgoto (Figura 846 e Figura 847). A 
limpeza das fossas é eventualmente realizada por meio de empresas 
particulares de limpa-fossa , com sede em Colíder, no município vizinho de 
Itaúba. A execução do sistema individual é geralmente realizada sem 
projeto adequado e também não há manutenção periódica. A Tabela 171 
apresenta os indicadores do sistema, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências encontradas: ausência de sistema de esgotamento 
sanitário; ausência de fiscalização e aplicação de penalidades aos 
munícipes, que executam soluções individuais inapropriadas com 
lançamento de efluentes nas vias públicas e galerias de águas pluviais; 
falta de ações que exijam a adequação das fossas absorventes ou 
rudimentares existentes, para fossa séptica conjugada com filtro anaeróbio 
e sumidouro; ausência de local para tratamento do lodo das fossas. 

Tabela 171. Indicadores de desempenho do SES de 
Itaúba 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0,00 % 

 

Figura 846. Vista de 
fossa com suspiro 

 

Figura 847. Fossa em 
execução 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de macrodrenagem é constituído por um canal de 
concreto armado, ribeirão Independência, córregos e lagoa. 
O canal (Figura 848) passa próximo da BR-163 e deságua 
no ribeirão Independência. A lagoa (Figura 849), local onde 
é realizado o deságue dos quatro dissipadores (Figura 850), 
é parte do ribeirão Independência (Figura 851). O sistema 
de microdrenagem é constituído pelas vias pavimentadas, 
meios-fios, sarjetas, bocas de lobo, galerias e poços de 
visita (Figura 852). Os indicadores do sistema de drenagem 
pluvial estão apresentados na Tabela 172, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Tabela 172. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

41,56 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

23,25 % 

Extensão total de vias do município 41,67 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 17,28 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Não - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Foi possível verificar bocas de lobo obstruídas e danificadas, com presença de lixo e outros resíduos. Identificados pontos de 
alagamento e enxurrada, decorrentes da falta de sistemas de microdrenagem eficiente e adequados, localizados 
principalmente no bairro Jardim Vitória e na Avenida Perimetral Leste. Foram encontrados processos erosivos em ruas não 
pavimentadas e interior de lotes urbanos, causados por falta da microdrenagem, e devido às características topográficas locais. 

Figura 848. Vista do 
canal de drenagem 

 

Figura 849.Vista da 
lagoa de Itaúba 

 

Figura 850. Dissipador de 
energia 

 

Figura 851. Deságue no 
ribeirão Independência 

 

Figura 852. Via com 
microdrenagem 

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de coleta de resíduos sólidos domésticos é de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento, Meio Ambiente e Turismo. Tal execução fica a cargo 
da empresa privada, a R. Martins Junior Locação Eireli - EPP, que 
atende 100% da população, contando com uma equipe de quatro 
funcionários e um caminhão compactador de 8 m³ (Figura 853). Há um 
programa de coleta seletiva, segregando resíduos secos e úmidos. 

Tabela 173. Indicadores dos serviços de limpeza  
urbana de Itaúba 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,78 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço de 

coleta de RSU 
100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Sim - 
 

Não há associações ou cooperativas de catadores. Os resíduos recicláveis são descarregados em um local específico (Figura 
854), para facilitar a separação. O município não dispõe de aterro sanitário e a disposição final dos resíduos é realizada a céu 
aberto [lixão] (Figura 855), distante 2,5 km do centro da cidade. Os resíduos de serviços de saúde são dispostos em bombonas 
de plástico, em abrigos temporários (Figura 856); a coleta e o transporte destes são realizados pela empresa Máxima 
Ambiental. Foram observados pontos de descarte irregular de resíduos sólidos pela cidade, chamados bolsões de lixo (Figura 
857). Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 173, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 

Figura 853. Caminhão 
compactador de 08 m³ 

 

Figura 854. Local de 
segregação  

 

Figura 855. Urubus e 
catadores no Lixão 

 

Figura 856. Bombonas -
armazenamento de RSS 

 

Figura 857. Bolsões de lixo 
em Itaúba 

 

ÁREA RURAL 

Em Itaúba, existem duas comunidades: Nova Jerusalém e Boa Esperança, 
totalizando 107 famílias. Em Nova Jerusalém, 27 famílias obtêm água por 
meio de poços freáticos, rasos (Figura 858). Já as outras 20 famílias são 
abastecidas pelo DAE, RAP-01, que atende a sede urbana. Essas famílias 
pagam pelo consumo de água. Em Boa Esperança, obtém-se água por 
meio de poços rasos. Porém, há um poço profundo sendo instalado, e o 
sistema ainda não dispõe de reservatório e rede de distribuição. Nenhuma 
comunidade possui coleta ou tratamento de esgoto, sendo a disposição 
dos efluentes realizada por solução individual inadequada tipo fossas 
rudimentares (Figura 859). Da mesma forma, as localidades rurais não 
dispõem de infraestrutura de pavimentação asfáltica ou drenagem pluvial. 
Quanto aos resíduos, são gerenciados pelos próprios moradores, sendo 
depositados em valas; após o acumulado de certa quantidade, o material é 
queimado ou enterrado. 

Figura 858. Poço raso, comunidade Nova Jerusalém 

 

Figura 859. Fossa negra, comunidade Boa Esperança 
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6.5.4 Marcelândia 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 712 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
11º04’58”S 54º31’12”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 10.422 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento (-1,83%). 
Marcelândia tem sua base econômica assentada na agricultura e pecuária. O município está inserido na Região Hidrográfica 
Amazônica, e os principais corpos hídricos são os córregos Poti, ribeirão Sete Voltas e o rio Manissauá-Missu. Quanto às 
características do território, identifica-se um relevo plano e suavemente ondulado, clima tropical, com precipitação entre 2.000 
e 2.500 mm e temperatura média anual oscilando entre 25,7 e 24,7°C. Nota-se a carência de legislação municipal específica 
que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água no município é prestado pela 
empresa Águas de Marcelândia. O sistema conta com uma captação 
superficial instalada numa balsa no rio Manissauá-Missu (Figura 860); 
uma adutora de água bruta de 150 mm, com aproximadamente 7 km 
de extensão; um tanque de amortecimento unidirecional (Figura 861), 
próximo à captação; uma estação de tratamento de água (Figura 862); 
dois reservatórios de 300 m³ cada (Figura 863); distribuição por 
gravidade e através de booster; escritório, laboratório e casa de 

química (Figura 864); e rede de distribuição com 57,4 km, atendendo 
3.020 ligações domiciliares ativas. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 174, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. Principais deficiências identificadas no sistema: hidrômetros 
com tempo de vida útil ultrapassado; inexistência de tratamento do 
lodo produzido na ETA. 

Tabela 174. Indicadores de desempenho do SAA  

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,70 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 57,4 Km 

Volume total produzido diário  1.800 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 194,17 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 38,67 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 600 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

90 m³/hora 

 

 

Figura 860. Bomba 
principal e reserva

 

Figura 861. Tanque de 
Amortecimento 

 
 

Figura 862. Visão geral 
do decantador 

 

Figura 863. Reservatório 
de 300 m³

 

Figura 864. Equipamentos 
utilizados 

 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O serviço de esgotamento sanitário é prestado pela 
concessionária Águas de Marcelândia. O sistema de esgoto 
sanitário coletivo existente atende à demanda de um conjunto 
habitacional com 50 residências, apenas, e conta com rede 
coletora, uma fossa séptica (Figura 865), filtro anaeróbio e 
sumidouro. Prevalece em sua grande maioria, no perímetro 
urbano, solução individual inadequada tipo fossa rudimentar ou 
negra (Figura 866). A Tabela 175 apresenta os indicadores do 
sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Principais deficiências identificadas no serviço de esgotamento 
sanitário: ausência de controle da execução do sistema de 
tratamento individual; ausência de cadastro técnico das fossas 
existentes; ausência de projeto para implantação do SES coletivo, 
para atender a sede urbana, de acordo com o contrato de 
concessão; prazo de início e execução do SES já está defasado, 
e necessita de repactuação; inexistência de projeto adequado 
para as soluções individuais, de acordo com as características 
locais em relação ao tipo de solo e nível do lençol freático. 

Tabela 175. Indicadores de desempenho do SES de Marcelândia 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano - % 
Índice de coleta de esgoto - % 

Índice de tratamento de esgotos - % 
 

Figura 865. Tratamento 
simplificado de esgoto 

 

Figura 866. Sistema de 
tratamento individual por fossa
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana se localiza nas microbacias do canal 
Beija-Flor, córrego Ribeirão Sete Voltas, córrego Poti e o 
rio Manissauá-Missu – que compõem o sistema de 
macrodrenagem. A sede do município possui malha viária 
com extensão de 63,99 km, sendo 33,61 km de vias 
pavimentadas e um canal artificial (Figura 867). Não foi 
possível determinar a extensão de galerias de águas 
pluviais existentes. Os indicadores do sistema de 
drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 176, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tabela 176. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

52,5 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

52,5 % 

Extensão total de vias do município 63,99 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 33,61 Km 

Registro de incidentes (alagamentos, enchentes) Sim - 
Pontos de erosão Sim - 

Legislação específica Não - 
 

Principais problemas detectados no perímetro urbano: inexistência de um plano de manutenção preventiva e corretiva dos 
sistemas de macro e microdrenagem urbana (Figura 868 e Figura 869); sistemas de microdrenagem executados em ruas não 
pavimentadas e dispositivos em pontos inadequados (Figura 870 e Figura 871); inexistência de cadastro técnico atualizado das 
galerias de águas pluviais. 
 

Figura 867. Canal 
Artificial 

 

Figura 868. Boca de 
lobo danificada

 

Figura 869. Formação 
de erosão 

 

Figura 870. Boca de lobo 
em via não pavimentada

 

Figura 871. Boca de lobo em 
via não pavimentada 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de varrição, coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos é realizado pela Prefeitura Municipal de Marcelândia, que dispõe de um 
caminhão compactador de 10 m³ (Figura 872), e um caminhão-basculante de 10 
m³. Todo material coletado é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 
873), sendo bem próximo da área urbana do município. Os indicadores de 
qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na 
Tabela 177, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Principais problemas identificados: Resíduos de poda 
dispostos em calçada (Figura 874); resíduos volumosos no lixão (Figura 875); 
existência de diversos bolsões de lixo com acúmulo de resíduos da construção 
(Figura 876), podas de árvore, RSD, resíduos volumosos, restos de açougue e 
animais mortos. 

Tabela 177. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana de Marcelândia 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,81 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de 

RSU 

100 % 

Índice de disposição 
final adequado dos 

RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 872. Caminhão 
compactador de 10 m³ 

 

Figura 873. Visão geral 
do lixão de Marcelândia 

 

Figura 874. Resíduos de 
poda na calçada

 

Figura 875. Resíduos 
volumosos no lixão 

 

Figura 876. Resíduos de 
construção civil

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange um distrito e uma comunidade denominados, 
respectivamente: Analândia do Norte e Bonjaguá, além de ter outros 
assentamentos considerados dispersos. Quanto ao abastecimento de água, 
Analândia do Norte conta com uma captação subterrânea; simples desinfecção 
com cloro; reservatório; rede de distribuição e hidrometração. A comunidade 
Bonjaguá conta com uma captação superficial no córrego Bonjaguá; uma ETA 
compacta (Figura 877); reservatório; rede de distribuição e 15 ligações 
domiciliares hidrometradas. Porém, não existe cobrança pelo consumo da água. 
Quanto ao sistema de esgotamento sanitário utilizado no distrito e comunidade, 
se baseia em soluções individuais inadequadas – em sua grande maioria sendo 
utilizado fossa rudimentar, por vezes fossa séptica e sumidouro. No que se 
refere ao manejo de águas pluviais, o distrito de Analândia do Norte possui ruas 
pavimentadas (Figura 878), meio-fio e sarjeta para escoamento superficial, 
apenas nas vias centrais. Bonjaguá não possui rua pavimentada nem sistema 
de microdrenagem. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, o 
distrito de Analândia do Norte possui coleta pública de resíduos, realizada três 
vezes por semana. Em Bonjaguá os resíduos são de responsabilidade dos 
próprios moradores, sendo enterrados e/ou queimados. 

Figura 877. Vista geral da ETA compacta

 

Figura 878. Via pavimentada
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6.5.5 Matupá 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 696 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
10º10’02”S 54º55’46”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 15.870 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (2,30%). Matupá 
tem sua base econômica assentada nos serviços e agroindústria, pecuária e agricultura. O município está inserido na Região 
Hidrográfica Amazônica, e os principais corpos hídricos são os córregos das Flores, Bom Jardim e do Padre. Quanto às 
características do território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado, clima tropical, com precipitação entre 2.000 
e 2.500 mm e temperatura média anual oscilando entre 25,7 e 24,7°C. Nota-se a ausência de legislação municipal específica 
que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água no município é prestado pela 
concessionária Águas de Matupá (Figura 879). O sistema conta com 
captação superficial instalada em uma balsa no rio Peixoto de Azevedo 
(Figura 880); um gerador de energia da captação (Figura 881); adutora 
de 6,7 km de extensão; uma estação de tratamento de água [ETA] 
(Figura 882); dois reservatórios – um de 500 m³ e outro de 1.000 m³; 
duas estações pressurizadoras da rede de distribuição (Figura 883); 
65,92 km de distribuição, atendendo 4.210 ligações ativas. 

Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 178, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Principais deficiências identificadas no sistema: acesso à captação com 
estrutura comprometida; inexistência de automação; macromedidor 
inoperante; ausência de tratamento de lodo da ETA; elevado índice de 
perdas na distribuição de água; ausência de pressostato e inversor de 
frequência no sistema de bombeamento. 

Tabela 178. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 3,05 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 65,92 Km 

Volume total produzido diário 3.840 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 110,88 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 65,82 % 

Índice de inadimplência 7,83 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 1.500 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

180 m³/hora 

 

Figura 879. Escritório da 
Águas de Matupá 

 

Figura 880. Captação 
superficial 

 

Figura 881. Gerador de 
energia 

  

Figura 882. ETA metálica 
da sede urbana 

  

Figura 883. Conjuntos 
motobombas 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O serviço de esgotamento sanitário é prestado pela concessionária 
Águas de Matupá. O sistema de esgotamento sanitário coletivo conta 
com 26,61 km de rede coletora, com cobertura de 15,38% (Figura 884); 
uma estação de tratamento de esgoto (ETE) inoperante. Atualmente, 
vêm sendo utilizados sistemas individuais inadequados como fossas 
absorventes ou rudimentares. A Tabela 179 apresenta os indicadores 
do sistema de esgotamento sanitário do ano de 2016, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Principais deficiências identificadas: SES inoperante e com parte das 
obras inacabada; necessidade de revisão e recuperação dos serviços 
já executados; ausência de controle da execução do sistema de 
tratamento individual; inexistência de cadastro das empresas 
prestadoras de serviço de limpeza de fossas no município; inexistência 
de conselho municipal de saneamento e ente regulador para fiscalizar 
as atividades da concessionária. 

Tabela 179. Indicadores de desempenho do SES de 
Matupá 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 15,38 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 884. Tampa da caixa de inspeção na calçada 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana se localiza nas microbacias dos córregos das Flores, 
Bom Jardim, do Padre e dois corpos hídricos intermitentes – que 
compõem o sistema de macrodrenagem. A sede do município possui 
malha viária com extensão de 117,41 km, sendo 69,95 km de vias 
pavimentadas. Apresenta um sistema de microdrenagem contendo 
bocas de lobo, poços de visita, galerias de águas pluviais e dissipadores 
de energia (Figura 885) e canais de drenagem (Figura 886). Os 
indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 180, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais problemas identificados: ineficiência nos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de microdrenagem 
(Figura 887); dissipador de energia assoreado (Figura 888); formação de 
erosão (Figura 889); falta de um projeto de macro e microdrenagem 
urbana. 

Tabela 180. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

59,58 % 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

58,07 % 

Extensão total de vias do 
município 

117,41 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

69,95 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 885. Dissipador 
de impacto 

 

Figura 886. Canal de 
drenagem

 

Figura 887. Boca de lobo 
danificada 

 

Figura 888. Dissipador de 
energia assoreado 

 

Figura 889. Exposição dos 
horizontes do solo 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos são de responsabilidade da Secretaria de Meio 
Ambiente, que dispõe de um caminhão compactador de 8,3 m³ (Figura 
890), e todo material é disposto no aterro sanitário (Figura 891), distante 
10 km da cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e 
manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 181, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Foram observadas resíduos de podas de árvores misturados com 
resíduos de construção civil no lixão de Matupá (Figura 892), resíduos 
volumosos no lixão (Figura 893), segregação de plásticos e papelão no 
aterro sanitário de Matupá (Figura 894). No município existe um aterro 
sanitário e uma área de disposição a céu aberto (lixão). 

Tabela 181. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 
de Matupá 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 1,59 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço 

de coleta de RSU 
100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

- % 

Coleta seletiva Sim - 
 

Figura 890. Caminhão 
compactador de Matupá

 

Figura 891. Vala do 
aterro sanitário 

 

Figura 892. Podas de 
árvores no lixão

 

Figura 893. Resíduos 
volumosos no lixão 

 

Figura 894. Papelão 
segregado e compactado 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange dois distritos, quatro assentamentos e duas comunidades 
denominados: Alto Alegre, Flor da Serra; P.A. São José da União, P.A. Padovani, 
P.A. Braço Sul Set. 1B, Núcleo São José Operário; Reservado do Padovani, 
Pescadores. Foram visitadas três áreas rurais: Comunidade Santo Antônio (no 
P.A. São José da União), distrito Alto Alegre e distrito Flor da Serra. 

Quanto ao abastecimento de água, as três áreas rurais apresentam um sistema 
com captação subterrânea; desinfecção; reservatório; rede de distribuição e 
hidrômetros; já Santo Antônio utiliza captação superficial (Figura 895) com 
sistema de desinfecção inoperante; Alto Alegre e Flor da Serra utilizam poço 
tubular. As demais comunidades utilizam soluções individuais. Quanto ao sistema 
de esgotamento sanitário utilizado nos distritos e comunidades, se baseia em 
soluções individuais inadequadas – em sua grande maioria fossa rudimentar, por 
vezes fossa séptica e sumidouro. No que se refere ao manejo de águas pluviais, 
as áreas rurais não apresentam pavimento ou sistema de drenagem de águas 
pluviais (Figura 896). Quanto à coleta e destinação final dos resíduos, são de 
responsabilidade dos próprios moradores, sendo enterrados e/ou queimados. 

Figura 895. Abrigo da captação sobre balsa 

 

Figura 896. Vias não pavimentadas na Flor da 
Serra 
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6.5.6 Nova Canaã do Norte 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 696 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
10º38’02”S 55º42’23”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 12.388 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (0,52%). Nova 
Canaã do Norte possui base econômica assentada na agropecuária, agroindústria e agrícola. O município está inserido na 
Região Hidrográfica Amazônica, e os principais corpos hídricos são: rio Bonito e córregos Central, Fundo e Paraná. Quanto às 
características do território, identifica-se um relevo plano a ondulado, clima tropical, com precipitação entre 2.000 e 2.500 mm e 
temperatura média anual oscilando entre 25,7 e 24,7°C. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça 
diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água no município é prestado 
pela concessionária Águas de Canaã (Figura 897). O 
sistema conta com: uma captação por tomada d’água no rio 
Bonito (Figura 898); um conjunto motobomba (Figura 899); 
adutora de 1,3 km; duas estações de tratamento de água 
(Figura 900), sendo uma inativa; um reservatório de 300 m³ 
(Figura 901) e outro de 250 m³; rede de distribuição de 33,79 
km, atendendo 2.509 ligações prediais. Os indicadores do 
sistema de abastecimento de água estão apresentados na 
Tabela 182, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico.  

Principais deficiências identificadas: lodo gerado nos 
processos de lavagem da estação de tratamento de água 
não está recebendo tratamento e destino final adequado; 
perdas superiores a 38%. 

Tabela 182. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 3,32 R$/m³ 

Índice de hidrometração 99 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 33,8 Km 

Volume total produzido diário 1.728 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 160,7 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 38,32 % 

Índice de inadimplência 9 % 

Índice de fluoretação de água 2,5 % 

Volume de reservação instalado 550 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 85 m³/hora 
 

Figura 897. Sede da 
Águas de Canaã

 

Figura 898. Área de 
captação de água bruta

 

Figura 899. Conjunto 
motobomba

 

Figura 900. Instalações da 
ETA 

 

Figura 901. Reservatório 
de 300 m³ 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O serviço de esgotamento sanitário é prestado pela 
concessionária Águas de Canaã. O sistema de esgotamento 
sanitário no município consiste em soluções individuais 
(fossa rudimentar ou séptica). A empresa afirma dispor de 
um projeto de SES para toda a sede urbana. A Tabela 183 
apresenta os indicadores do sistema de esgotamento 
sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 183. Indicadores de desempenho do SES de Nova Canaã do 
Norte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Principais deficiências identificadas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo para toda área urbana; embora 
informado que existe, não foi mostrado o projeto de esgotamento sanitário, que deveria estar disponível desde 2013; ausência 
de fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento de esgoto empregados nas edificações; inexistência de cadastro 
das empresas prestadoras de serviço de limpeza de fossas no município; não há informação sobre o local onde os lodos 
coletados das fossas são dispostos. 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana se localiza nas microbacias dos córrego Central, 
Fundo e Paraná – que compõem o sistema de macrodrenagem. A 
sede do município possui malha viária com extensão de 57,7 km, 
sendo 38,9 km de vias pavimentadas (Figura 902). Os indicadores 
do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 184, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.  

Principais problemas identificados: formação de erosão (Figura 
903); assoreamento em córregos (Figura 904); falta de manutenção 
das bocas de lobo (Figura 905); componentes do sistema de 
drenagem quebrados (Figura 906); inundações. 

Tabela 184. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial  

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

67,4 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

17,5 % 

Extensão total de vias do município 57,7 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 38,9 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 902. Via 
pavimentada 

 

Figura 903. Erosão em 
córrego urbano 

 

Figura 904. Assoreamento em 
córrego 

 

Figura 905. Boca de 
lobo obstruída 

 

Figura 906. Componente 
de drenagem danificado 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos são de responsabilidade da Prefeitura, 
que dispõe de um caminhão compactador (Figura 907). Todo 
material é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 908), 
distante 1 km do centro da cidade. O município possui uma área de 
12 hectares destinada a instalação do aterro sanitário (Figura 909), 
distante 8,5 km da cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza 
urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 185, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Foram observados bolsões de resíduos de 
construção civil (Figura 910), descarte a céu aberto do lodo 
proveniente da ETA (Figura 911). 

Tabela 185. Indicadores dos serviços de limpeza urbana de 
Nova Canaã do Norte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,79 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço 

de coleta de RSU 
100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 907. Caminhão 
compactador 

 

Figura 908. Lixão de 
Nova Canaã do Norte 

 

Figura 909. Área de implantação 
do aterro 

 

Figura 910. Resíduos 
de construção civil

 

Figura 911. Lodo da ETA 
descartado a céu aberto 

 

ÁREA RURAL 

A área rural de Nova Canaã do Norte abrange 30 comunidades 
rurais, sendo visitadas cinco áreas – dois distritos (Ouro Branco e 
Colorado do Norte), um assentamento (Veraneio) e duas 
comunidades (Santa Edwiges e União Flor da Serra). Quanto ao 
abastecimento de água, Ouro Branco, Colorado do Norte e União 
Flor da Serra adotam solução coletiva. Ouro Branco e Colorado do 
Norte utilizam captação superficial, enquanto União Flor da Serra 
utiliza dois poços profundos, sendo realizada desinfecção apenas 
nos dois distritos. Os sistemas de esgotamento sanitário utilizados 
das áreas rurais se baseiam em soluções individuais em sua 
grande maioria fossa rudimentar e em alguns casos fossa séptica. 
No que se refere ao manejo de águas pluviais, Ouro Branco, 
Colorado do Norte e União Flor da Serra apresentam pavimento 
apenas na via principal (Figura 912), sem a presença de sarjetas e 
galerias. Veraneio e Santa Edwiges não apresentam asfalto ou 
sistema de drenagem. Quanto à coleta e destinação final dos 
resíduos sólidos, nas áreas rurais de Veraneio, União Flor da Serra 
e Santa Edwiges os resíduos são de responsabilidade dos próprios 
moradores, sendo enterrados e/ou queimados. Em Ouro Branco 
(Figura 913) e Colorado do Norte é realizada a coleta; todo material 
é disposto em vazadouro a céu aberto (lixão). 

Figura 912. Via pavimentada de Colorado do Norte

 

Figura 913. Caminhão de coleta de Ouro Branco 
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6.5.7 Nova Santa Helena 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 622 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
10º49’22”S 55º09’50”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 3.596 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (0,67%). Nova 
Santa Helena tem sua base econômica assentada na pecuária e agricultura. O município está inserido na Região Hidrográfica 
Amazônica, e o principal corpo hídrico é o rio Paca. Quanto às características do território, identifica-se um relevo com 
variações, indo de plano a ondulado, clima tropical, com precipitação entre 2.000 e 2.500 mm e temperatura média anual 
oscilando entre 25,7 e 24,7°C. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o 
planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A Divisão de Água e Esgoto (DAE) é o setor responsável pelo serviço 
de abastecimento de água no município (Figura 914). O sistema conta 
com: uma captação superficial numa represa no rio Paca (Figura 915); 
uma estação elevatória de água bruta; adutora de 200 mm, com 1,23 
km de extensão; uma estação de tratamento de água (ETA) compacta 
(Figura 916 e Figura 917); um reservatório de 200 m³ (Figura 918); 
rede de distribuição com 20,6 km, atendendo 1.275 ligações 
domiciliares. Os indicadores do sistema de abastecimento de água 
estão apresentados na Tabela 186, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de registros 
de descarga e macromedidor na rede de distribuição; estruturas da 
estação de tratamento de água bastante deteriorada; elevado índice de 
inadimplência; intermitência no fornecimento de água; ausência de 
cadastro georreferenciado e de setorização da rede de distribuição; 
elevado índice de perdas; necessidade de universalizar a 
hidrometração. 

Tabela 186. Indicadores de desempenho do SAA  

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,61 R$/m³ 

Índice de hidrometração 88,23 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 20,61 Km 

Volume total produzido diário  576 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 137,86 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 53,45 % 

Índice de inadimplência 58,40 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 200 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

36 m³/hora 

 

Figura 914. Divisão de 
Água e Esgoto

 

Figura 915. Captação de 
água no rio Paca

 

Figura 916. ETA 
compacta

 

Figura 917. Filtros da 
ETA

 

Figura 918. Reservatório 
metálico de 200 m³

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A Divisão de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo serviço 
de esgotamento sanitário no município. Nova Santa Helena não possui 
sistema público de esgotamento sanitário, sendo adotadas soluções 
individuais, em sua maioria inadequadas, caracterizadas como fossas 
sépticas e sumidouros, fossas negras ou rudimentares, e escoamento 
a céu aberto. Segundo dados do IBGE, no município foi registrada a 
seguinte proporção de soluções individuais: 10,61% para fossas 
sépticas e sumidouros; 87,94% fossas negras ou rudimentares e 1,34% 
escoamento a céu aberto. Na sede urbana verifica-se como área de 
risco de contaminação por esgotos sanitários a região demarcada na 
Figura 919.  

A Tabela 187 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento 
sanitário, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas nos serviços de esgotamento 
sanitário: ausência de controle da execução do sistema de tratamento 
individual, os quais na maioria das vezes são realizados sem projetos e 
sem estudo de viabilidade, ou seja, avaliar o nível do lençol, a 
permeabilidade do solo; falta de fiscalização nos sistemas individuas de 
tratamento de esgoto; o município não dispõe de caminhão limpa-fossa 
para a realização dessa manutenção; ausência de projeto para 
implantação do SES coletivo na sede urbana. Segundo informação 
obtida na Prefeitura Municipal, não se pode afirmar sobre o ponto exato 
de descarte do esgoto retirado das fossas. 

Tabela 187. Indicadores de desempenho do SES de Nova 
Santa Helena 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 919. Área de maior ocorrência de transbordamento 
de fossas saturadas 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Em Nova Santa Helena, os serviços de manejo de águas pluviais e 
drenagem urbana são de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Obras, que conta com um engenheiro responsável. A sede urbana dispõe 
de um sistema de microdrenagem composto por meios-fios e sarjetas 
(escoamento superficial), bem como galerias de águas pluviais com bocas 
de lobo e pequenos bueiros, em 15,97% das vias pavimentadas. 

A região urbana se localiza nas microbacias de dois corpos hídricos, rio 
Paca e outro sem denominação – que compõem o sistema de 
macrodrenagem. A sede do município possui malha viária de 18,82 km, 
sendo 9,8 km de vias pavimentadas, localizadas principalmente na região 
central da cidade.  

Os dispositivos de drenagem, em sua maioria, encontram-se em bom 
estado de conservação, sendo observado que em alguns casos há 
presença de lixo obstruindo as bocas de lobo e sarjetas. 

Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 188, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.  

Principais problemas de drenagem, detectados no perímetro urbano: falta 
de manutenção das bocas de lobo (Figura 920); galeria de água pluvial 
inacabada (Figura 921); diversos pontos de alagamento e de processos 
erosivos nas margens do córrego que corta a cidade; descarga de 
galerias sem proteção e dissipador de energia adequado; córrego do 
perímetro urbano com evidência de assoreamentos; ocupação de APP 
nas margens do córrego em perímetro urbano. 

Tabela 188. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

48,3 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

32 % 

Extensão total de vias do 
município 

18,82 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

9,8 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 920. Boca de lobo 
obstruída

 

Figura 921. Galeria de 
água pluvial inacabada

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta e destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos são de responsabilidade da Secretaria de Obras, que dispõe de 
um caminhão carroceria aberta de 5 m³ (Figura 922), para transportar 
todo material coletado até o vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 923), 
distante 3 km do perímetro urbano. Está sendo implementado um 
programa de coleta seletiva na sede urbana, para viabilizar o 
encaminhamento do lixo para um aterro sanitário licenciado, mais 
próximo. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de 
resíduos estão apresentados na Tabela 189, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Foram 
verificados pontos de acúmulo de resíduos de construção civil (Figura 
924) e volumosos em calçadas e depósito de resíduos de construção civil 
no lixão (Figura 925). 

Tabela 189. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 
de Nova Santa Helena 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,87 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

- % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 922. Detalhe do 
caminhão 

 

Figura 923. Lixão 
municipal

 

Figura 924. Resíduos de 
construção civil 

 

Figura 925. Resíduos de construção civil no lixão 
 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange a comunidade de Vila Atlântica, localizada a 60 km 
da sede urbana, e áreas rurais dispersas. 

Quanto ao abastecimento de água em Vila Atlântica, o sistema é 
composto por um poço tubular, uma bomba de eixo horizontal, 
reservatório (Figura 926) e sistema de desinfecção por meio de pastilha 
de cloro. O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas comunidades 
se baseia em soluções individuais em sua maioria inadequadas (fossa 
rudimentar ou fossa absorvente). No que se refere ao manejo de águas 
pluviais, a comunidade apresenta pavimentação asfáltica, com meio-fio e 
sarjeta para escoamento superficial. Quanto à coleta e destinação final 
dos resíduos sólidos, ela é efetuada duas vezes por semana e todo 
resíduo é encaminhado para uma vala localizada no lixão da comunidade 
(Figura 927). 

Figura 926. Reservatórios elevados 

 

Figura 927. Vala aberta para disposição de resíduos 
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6.5.8 Novo Mundo 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 791 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
09º58’08”S 58º10’43”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 8.730 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (3,91%). Novo 
Mundo possui sua base econômica assentada na agropecuária. O município está inserido na Região Hidrográfica Amazônica, 
e os principais corpos hídricos são os córregos Paulistinha e Boca Fria, e rio Braço Norte. Quanto às características do 
território, identifica-se um relevo suavemente ondulado, clima tropical, com precipitação entre 2.000 e 2.500 mm e temperatura 
média anual oscilando entre 25,7 e 24,7°C. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e 
discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água no município. O sistema conta com 
captação em uma mina (Figura 928) e subterrânea em um poço tubular 
profundo (Figura 929); uma estação pressurizadora (Figura 930); uma 
adutora de água tradada com 800 m de extensão; um reservatório de 
145 m³ (Figura 931); rede de distribuição com 11,71 quilômetros de 
extensão e 769 ligações domiciliares; extensão de rede em PEAD de 
25 mm, não cadastrada (Figura 932); atendendo 95% da população. Os 
indicadores do sistema de abastecimento de água estão apresentados 
na Tabela 190, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de 
macromedidor, micromedidores e automação dos conjuntos 
motobombas; inexistência de responsável técnico pela operação do 
SAA; inexistência de pontos de medição de pressão na rede de 
distribuição; rede de distribuição com trechos de mangueira em PEAD; 
reservação insuficiente; elevado índice de perdas na distribuição; 
necessidade de implantação de uma ETA. 

Tabela 190. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 3,00 R$/m³ 

Índice de hidrometração 0 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 11,71 Km 

Volume total produzido diário 1.740 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,4 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

95 % 

Índice de perdas na distribuição 68,32 % 

Índice de inadimplência 31,88 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 145 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- m³/hora 

 

Figura 928. Água 
captada na mina 

 

Figura 929. Captação 
subterrânea 

 

Figura 930. Conjuntos 
motobomba 

 

Figura 931. Reservatório 
de 145 m³

 

Figura 932. Tubulação de 
PEAD de 25 mm aflorante 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A sede urbana do município não dispõe de um sistema público de 
esgotamento sanitário, sendo adotadas soluções individuais 
inadequadas, em sua maioria através de infiltração direta no solo (fossa 
rudimentar ou fossa absorvente). 

A Prefeitura Municipal de Novo Mundo possui um projeto do sistema de 
esgotamento sanitário contemplando 100% da área urbana do 
município, apresentando 26,39 km de rede, 743 ligações domiciliares 
de esgoto, e uma estação de tratamento de esgoto (ETE) com 
capacidade para 10 l/s. A Tabela 191 apresenta os indicadores do 
sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas: ineficiência no controle quanto à 
execução do sistema de tratamento individual; ausência de um sistema 
de esgotamento sanitário coletivo; inexistência de ações que exijam a 
adequação das fossas absorventes ou rudimentares existentes; 
inexistência de cadastro das empresas prestadoras de serviço de 
limpeza de fossas; inexistência de dados sobre a permeabilidade do 
solo e altura do lençol freático; existência de ligações de esgoto em 
galerias de águas pluviais (Figura 933). 

Tabela 191. Indicadores de desempenho do SES de Novo 
Mundo 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 933. Fontes de poluição e microbacias na área 
urbana de Novo Mundo-MT 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana se localiza nas microbacias dos córregos Boca Fria e 
Paulistinha e um corpo intermitente – que compõem o sistema de 
macrodrenagem. A sede do município possui malha viária com 
extensão de 33,9 km, sendo 10,21 km de vias pavimentadas com parte 
constituída de galerias de águas pluviais em tubos de concreto nos 
diâmetros de 40, 60, 80 cm (Figura 934). 

Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 192, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.  

Principais problemas identificados na sede urbana: Inexistência de 
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de microdrenagem 
existentes; lançamentos de águas residuais em bocas de lobo e 
sarjetas (Figura 935); processos erosivos devido à ausência de 
pavimentação (Figura 936), galerias de águas pluviais sem dissipadores 
de energia (Figura 937); e alagamento nas vias urbanas (Figura 938).  

Tabela 192. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

34,36 % 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

18,93 % 

Extensão total de vias do 
município 

33,9 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

10,21 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 934. Tubulação 
de concreto 

 

Figura 935. Boca de 
lobo danificada 

 

Figura 936. Erosão na 
Rua São Paulo

 

Figura 937. Galeria pluvial 
sem dissipador de energia

 

Figura 938. Ponto de 
alagamento 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta e destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos são de responsabilidade da Secretaria de Transporte e Obras 
Públicas, que dispõe de um caminhão coletor de 4,56 m³ (Figura 939), 
para execução dos serviços. Todo material coletado é disposto em 
vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 940), distante 1,4 km do 
perímetro urbano. Eventualmente, os resíduos dispostos no lixão são 
queimados (Figura 941). Os indicadores de qualidade da limpeza 
urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 193, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. Foram verificados pontos de acúmulo de resíduos de 
construção civil na calçada, bolsões de resíduos volumosos, galhos e 
folhas acumulados na rua (Figura 942), frascos de medicamentos 
depositados no lixão (Figura 943), resíduo de pneus misturado. 

Tabela 193. Indicadores dos serviços de limpeza urbana  
de Novo Mundo 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

1,07 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 939. Trator 
utilizado na coleta 

 

Figura 940. Resíduos 
dispostos no lixão 

 

Figura 941. Resíduos 
sólidos queimados 

 

Figura 942. Resíduos de 
poda acumulados 

 

Figura 943. Frascos de 
medicamentos depositados 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange 10 comunidades: Cinco Mil, Módulo III, Módulo IV, 
Módulo V, Módulo VIII, Castanhal, Flor da Mata, Schmidt e Chapéu, Chicão, 
Rochedo. Para diagnóstico do saneamento básico na zona rural de Novo 
Mundo, foram visitadas três comunidades rurais, sendo elas: Cinco Mil, 
Módulo III e Rochedo. Quanto ao abastecimento de água, Rochedo e 
Módulo III possuem soluções individuais; a comunidade Cinco Mil apresenta 
uma ETA em fase de conclusão, com capacidade de tratar 7 litros/s (Figura 
944), um reservatório de 30 m³. O sistema de esgotamento sanitário utilizado 
nas comunidades se baseia em soluções individuais inadequadas, em sua 
maioria fossa rudimentar ou fossa absorvente. No que se refere ao manejo 
de águas pluviais, as comunidades não apresentam sistema de drenagem, 
inclusive nas vias pavimentadas (Figura 945). Quanto à coleta e destinação 
final dos resíduos sólidos, no geral a população enterra ou queima os 
resíduos. Os resíduos gerados no Posto de Saúde da Família da 
comunidade Cinco Mil são recolhidos a cada 15 dias. 

Figura 944. ETA em fase de conclusão para 
abastecimento 

 
Figura 945. Vias pavimentadas sem dispositivos de 

drenagem 
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6.5.9 Peixoto de Azevedo 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 692 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
10º14’51”S 54º59’10”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 33.630 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (1,65%). Peixoto de 
Azevedo tem sua base econômica assentada no extrativismo mineral (ouro) e em atividades da pecuária e agricultura. O 
município está inserido na Região Hidrográfica Amazônica, tendo como principais corpos hídricos os rios Kurumaro, Jarinã, 
Xingu e Peixoto. Quanto às características do território, identifica-se um relevo com grandes variações, de plano a fortemente 
ondulado, clima tropical, com precipitação entre 2.000 e 2.500 mm e temperatura média anual que oscila entre 25,7 e 24,7°C. 
Nota-se a carência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Serviço de Abastecimento de Água no território municipal é prestado 
pela empresa Águas de Peixoto de Azevedo – APA (Figura 946). O 
sistema conta com uma captação superficial (Figura 947) no rio Peixoto 
com uma bomba em operação (Figura 948), localizada a 3.800 metros de 
distância da estação de tratamento de água (ETA), um gerador a diesel 
(Figura 949), um reservatório de 1.000 m³ (Figura 950), uma rede de 
PVC/PBA com 107,17 quilômetros de extensão, três boosters em pontos 
estratégicos da rede para pressurização, atendendo 6.538 ligações 
domiciliares. Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 194, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: acesso à captação por 
meio de área particular; vazão de captação acima da outorga; ausência 
de licença de operação do sistema de abastecimento de água; ETA 
operando acima da capacidade; ausência de tratamento de lodos; 
reservação ineficiente; ausência de pressostato na estação 
pressurizadora; elevado índice de perdas no sistema. 

Tabela 194. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 3,22 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 107,17 Km 

Volume total produzido diário 4.800 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 126,95 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 47,61 % 

Índice de inadimplência 10,75 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

1.000 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

180 m³/hora 

 

Figura 946. Sede da 
prestadora de serviço.

 

Figura 947. Sistema de 
captação de água

 

Figura 948. Bomba em 
plataforma de madeira 

 

Figura 949. Gerador a diesel

 

Figura 950. Reservatório 
de 1.000 m³

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O serviço de esgotamento sanitário é prestado pela empresa Águas de 
Peixoto de Azevedo. O sistema de esgotamento sanitário no município 
consiste em soluções individuais em sua maioria inadequadas – fossa 
rudimentar ou séptica (Figura 951). Encontra-se em processo de 
instalação rede coletora de 60 km, 7.000 ligações domiciliares, duas 
Estações Elevatórias (EEE) e uma estação de tratamento de esgoto 
(ETE). A Tabela 195 apresenta os indicadores do sistema de 
esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 195. Indicadores de desempenho do SES de 
Peixoto de Azevedo 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Principais deficiências identificadas nos serviços de esgotamento sanitário: ausência de controle quanto à execução do sistema 
de tratamento individual; lançamento de águas servidas em vias públicas (Figura 952); ponto de esgoto a céu aberto (Figura 
953); extravasamento de fossa em via pública (Figura 954). 
 

Figura 951. Fossa construída no 
passeio

 

Figura 952. Lançamento em 
vias públicas 

 

Figura 953. Ponto de esgoto 
a céu aberto

 

Figura 954. Extravasamento de fossa 
em via pública 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana se localiza nas microbacias dos córregos das 
Lavadeiras, Bela Vista, Brasil e Jerusalém – que deságuam no rio 
Peixoto, e juntos compõem o sistema de macrodrenagem. A sede do 
município possui malha viária com extensão de 155,79 km, sendo 31,55 
km de vias pavimentadas. Constatou-se na Prefeitura Municipal a 
existência de um projeto de macrodrenagem urbana. Os indicadores do 
sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 196, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. Principais problemas em drenagem detectados no perímetro 
urbano: falta de manutenção das bocas de lobo (Figura 955); danos ao 
pavimento (Figura 956); formação de sulcos de erosão (Figura 957); 
corpo hídrico com assoreamento (Figura 958); via pavimentada coberta 
por sedimentos (Figura 959). 

Tabela 196. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

- % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

- % 

Extensão total de vias do 
município 

155,79 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

31,55 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 955. Boca de lobo 
comprometida

 

Figura 956. Danos ao 
pavimento

 

Figura 957. via não 
pavimentada

 

Figura 958. Corpo hídrico com 
assoreamento 

 

Figura 959. Via coberta 
de sedimentos

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta e destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos são de responsabilidade da Secretaria de Obras, Transportes e 
Serviços Urbanos, que dispõe de um caminhão compactador de 12 m³ 
(Figura 960), e todo material coletado é disposto em vazadouro a céu 
aberto [lixão] (Figura 961), distante aproximadamente 7 km da cidade. 
Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos 
estão apresentados na Tabela 197, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. Foram verificados pontos 
de acúmulo de resíduos de construção civil em calçada (Figura 962), 
bolsões de resíduos volumosos (Figura 963), depósitos inadequados de 
pneus (Figura 964). 

Tabela 197. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 
de Peixoto de Azevedo 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,59 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 960. Caminhão 
compactador 

 

Figura 961. Visão geral 
do lixão 

 

Figura 962. Resíduos de 
Construção Civil

 

Figura 963. Bolsões de 
resíduos volumosos

 

Figura 964. Detalhe dos 
pneus acumulados 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange um assentamento estruturado: União do Norte, e 
outros assentamentos menores que somados a agrovilas resultam dez 
– Jarinã, Nova Esperança, Santa Luzia, São Braz, São Jorge, São José 
Operário, São Luiz, Vila Nova I, Vila Nova II e Vila Paraná. 

Quanto ao abastecimento de água, União do Norte apresenta captação 
superficial no córrego Perdido, uma ETA, rede de distribuição, ligações 
domiciliares. Os assentamentos apresentam um convênio em execução 
de um poço, reservatório, rede de distribuição, ligações domiciliares e 
sistema de desinfecção. O sistema de esgotamento sanitário utilizado 
nos assentamentos se baseiam em soluções individuais inadequadas, 
em sua maioria fossa rudimentar ou séptica. No que se refere ao 
manejo de águas pluviais, os assentamentos não apresentam 
pavimento nem sistema de drenagem (Figura 965). Quanto à coleta e 
destinação final dos resíduos sólidos, apenas União do Norte apresenta 
coleta de resíduos, duas vezes por semana; todo material é disposto em 
vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 966). Nos demais 
assentamentos, no geral a população enterra ou queima os resíduos. 

Figura 965. Via principal ausente de pavimentação 

 

Figura 966. Resíduos no lixão de União do Norte 
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6.5.10 Terra Nova do Norte 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 648 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
10º35’55”S 55º06’55”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 9.606 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento (-1,91%). Terra 
Nova do Norte tem sua base econômica assentada no extrativismo mineral e em atividades da pecuária e agricultura. O 
município está inserido na Região Hidrográfica Amazônica, e apresenta como principais corpos hídricos o córrego Boa 
Esperança e córrego Batistão, além de uma nascente sem denominação localizada dentro do perímetro urbano. Quanto às 
características do território, identifica-se um relevo com grandes variações, de plano a fortemente ondulado, clima tropical, com 
precipitação entre 2.000 e 2.500 mm e temperatura média anual que oscila entre 25,7 e 24,7°C. Nota-se a ausência de 
legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Serviço de Abastecimento Água e Esgoto (SAAE) é o órgão 
responsável pelo serviço de abastecimento de água no município. O 
sistema conta com: captação superficial com ponto de tomada indireta 
(Figura 967) devidamente cercado (Figura 968), no córrego Boa 
Esperança; uma estação de tratamento de água (ETA) em operação 
(Figura 969); um reservatório (Figura 970); rede de distribuição com 42 
km de extensão, com dois boosters em pontos estratégicos para 

pressurização da rede (Figura 971), atendendo 1.628 ligações ativas. 
Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 198, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: falta de macro e 
micromedição; ausência de cadastro, de setorização, de programa de 
substituição de hidrômetros; tarifa de água desatualizada; ausência do 
plano de manutenção da ETA. 

Tabela 198. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 0,63 R$/m³ 

Índice de hidrometração 69 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 42 Km 

Volume total produzido diário 2.352 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,4 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

99 % 

Índice de perdas na distribuição 66,7 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 300 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

100 m³/hora 

 

Figura 967. Visão geral 
da represa 

 

Figura 968. Área de 
proteção da captação 

 

Figura 969. ETA de 
Terra Nova do Norte. 

 

Figura 970. 
Reservatório – ETA 

 

Figura 971. Alvenaria do BS-1 
com telhado danificado 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE) é o órgão 
responsável pelo serviço de esgotamento sanitário. O sistema 
apresenta uma rede com 8,6 km e 1.628 ligações domiciliares. A 
Tabela 199 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento 
sanitário, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas: paralisação das obras de 
esgotamento sanitário; corpo hídrico recebendo esgoto doméstico 
diretamente (Figura 972); ausência de controle na execução do sistema 
de tratamento individual (Figura 973); ausência de empresa limpa-fossa 
no município (Figura 974); efluente depositado no lixão (Figura 975); 
lançamento de águas servidas em vias públicas (Figura 976). 

Tabela 199. Indicadores de desempenho do SES de Terra 
Nova do Norte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 972. 
Lançamento de esgoto 

 

Figura 973. Fossa 
construída no passeio 

 

Figura 974. Limpa fossa 
de Colíder 

 

Figura 975. Efluente de 
fossas no lixão 

 

Figura 976. Lançamento 
de águas em via pública 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana se localiza na microbacia do córrego Boa Esperança que 
compõe o sistema de macrodrenagem. A sede do município possui 
malha viária com extensão de 62,78 km, sendo 33,72 km de vias 
pavimentadas. 

Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 200, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.  

Os principais problemas em drenagem detectados no perímetro urbano 
foram: falta de manutenção das bocas de lobo (Figura 977 e Figura 978); 
lançamento de águas pluviais de maneira inadequada (Figura 979); 
alagamentos (Figura 980); danos ao pavimento, ocasionados pela falta 
de drenagem profunda (Figura 981). 

Tabela 200. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

53,7 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

8,49 % 

Extensão total de vias do 
município 

62,78 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

33,72 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 977. Boca de lobo 
adaptada 

 

Figura 978. Boca de 
lobo danificada

 

Figura 979. Lançamento 
de água pluviais 

 

Figura 980. Alagamento da 
Av. Norberto Scwantes

 

Figura 981. Danos ao 
pavimento de vias 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de varrição é realizado pela empresa terceirizada MS Serviços 
Gerais, e os serviços de coleta e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços, que dispõe de um 
caminhão compactador de 8 m³ (Figura 982). Os resíduos são 
acondicionados em calçadas ou lixeiras suspensas com uma 
considerável parte não padronizada (Figura 983); todo material coletado 
é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 984), distante 2,73 
km da cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo 
de resíduos estão apresentados na Tabela 201, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Foram 
verificados pontos de acúmulo de resíduos de construção civil na calçada 
(Figura 985) e bolsões de resíduos volumosos (Figura 986). 

Tabela 201. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 
de Terra Nova do Norte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,75 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço 

de coleta de RSU 
100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 982. Caminhão 
para a coleta de RSDC 

 

Figura 983. Lixeira de 
ferro na calçada

 

Figura 984. Despejo no 
lixão do município

 

Figura 985. Resíduos 
depositados na calçada

 

Figura 986. Bolsões de lixo 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange seis comunidades: 5ª Agrovila; 6ª Agrovila; 7ª 
Agrovila; 8ª Agrovila; 9ª Agrovila; 10ª Agrovila; um assentamento, 
denominado Nonaí do Norte. Quanto ao abastecimento de água, todas 
as comunidades e assentamentos apresentam poço tubular, com 
exceção da 10ª Agrovila. A 7ª, 8ª e 9ª Agrovila dispõem de um sistema 
de simples desinfecção, com a utilização de clorador de pastilha; já na 7ª 
Agrovila está inoperante. O sistema de esgotamento sanitário utilizado 
nas comunidades e assentamento se baseia em soluções individuais, na 
maioria das vezes inadequadas (fossa rudimentar ou séptica). No que se 
refere ao manejo de águas pluviais, nenhuma das comunidades ou 
assento apresenta vias pavimentadas ou sistema de drenagem (Figura 
987). Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, são de 
responsabilidade dos próprios moradores, sendo enterrados e/ou 
queimados. Foram encontrados bolsões de resíduos domésticos e de 
construção civil situados em locais mais afastados dos assentamentos e 
agrovilas (Figura 988). 

Figura 987. Vias não pavimentadas na 6ª Agrovila 

 

Figura 988. Bolsões de resíduos domésticos e de 
construção civil
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6.6 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JURUENA 

APRESENTAÇÃO 

Criado em dezembro de 2005, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Juruena é 
formado pelos Municípios de Aripuanã, Castanheira, Colniza, Juína, Juruena e Cotriguaçu, ocupando uma área de 95.369,69 
km². Juntos, esses municípios representam 139.353 habitantes, de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) para 2017. 

Os municípios pertencentes ao citado consórcio surgiram a partir de projetos de agropecuários de ocupação da Amazônia, 
implantados a partir de políticas públicas responsáveis pela fronteira agrícola da Amazônia mato-grossense, que tivera início 
após a separação do sul do Estado, que deu origem ao Mato Grosso do Sul, em 1977. Destaca-se que todos os municípios do 
consórcio fazem parte deste projeto de saneamento. O município de Juína é o principal polo regional, ofertando serviços de 
saúde e educação e de comércio. Os municípios do consórcio apresentam ainda como características comuns as mais baixas 
densidades demográficas de Mato Grosso. Quanto aos aspectos físicos, todos os municípios encontram-se na bacia 
amazônica, em área de plena floresta amazônica, banhados pela bacia regional do Rio Juruena.  

A maioria dos seis municípios contemplados pelo presente projeto, do Consórcio Vale do Juruena, não dispõe de legislação 
relacionada ao planejamento físico-territorial. As raras legislações existentes não garantem o referido planejamento. Como 
também, inexistem legislações específicas para o saneamento básico. Destacam-se apenas os municípios de Juína e 
Castanheira, que apresentam Plano Diretor Participativo, sendo que o primeiro também apresenta legislação referente ao uso, 
ocupação e zoneamento do solo urbano. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água envolve o conjunto 
de captações de águas, tubulações, estações de 
tratamento, reservatórios, equipamentos e demais 
instalações destinadas ao fornecimento de água potável. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública 
em 100% dos municípios. No que se refere à captação, 
quatro dos municípios são abastecidos exclusivamente 
por mananciais superficiais e um por captação 
superficial e subterrânea. Todos os municípios realizam 
o tratamento das águas, quatro deles realizam apenas 
tratamento convencional (ETA), enquanto que um faz 
tratamento convencional e simples desinfecção. Nota-se 
que Colniza trata as águas superficiais em ETA e as 
subterrâneas por simples desinfecção. A distribuição da 
água é pressurizada em três dos municípios, por 
gravidade em dois, conforme Quadro 6 

Quadro 6. Caracterização do Sistema de Abastecimento de Água 

Municípios 
Prestação de 

serviço 
Tipo de 

captação 
Tipo de 

 tratamento 

Aripuanã Público Superficial Convencional 

Castanheira Público Superficial Convencional 

Colniza Público Mista 
Convencional e 

Desinfecção 

Juína Público Superficial Convencional 

Juruena Público Superficial Convencional 
 

Somente em Aripuanã, Castanheira e Juruena há 100% de cobertura do SAA, enquanto em Colniza e Juína há 55,3% e 
88,10% respectivamente. Contudo, nenhum município possui macromedição. No que se refere à micromedição, destaca-se 
Juína com 100%, bem como os baixos índices de Colniza e Castanheira, de 3,70% e 14,32% respectivamente. Além disso, 
todos apresentam índice de perdas de água no sistema de distribuição superiores ou iguais à 33,75%, considerados altos, de 
acordo com a Figura 989. 

Figura 989. Indicadores de desempenho do sistema de abastecimento e água

 

 
 

ARIPUANÃ CASTANHEIRA COLNIZA JUÍNA JURUENA

COBERTURA (%) 100,00% 100,00% 55,30% 88,10% 100,00%

MICROMEDIÇÃO (%) 46,49% 14,32% 3,70% 100,00% 63,50%

MACROMEDIÇÃO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Em relação à intermitência do sistema de distribuição, apenas o município de Colniza apresenta um sistema intermitente, 
enquanto todos os demais a água é distribuída de forma contínua. O consumo médio diário de água entre os municípios é de 
157,8 litros/hab.dia, destacando-se Aripuanã, com o maior consumo, de 175,4 litros/hab.dia. Nota-se que todos os municípios 
realizam cobrança pelo uso da água, sendo a tarifa média de Juruena a mais alta, sendo esta de R$2,00/m³ de água, e 
Castanheira a mais baixa, de R$0,78/m³. No que se refere ao índice de inadimplência, observa-se que Aripuanã e Juruena 
apresentam os maiores índices, de 66,18% e 49,4% respectivamente. As Figura 990, Figura 991 e Figura 992 demonstram os 
gráficos. 

Figura 990. Consumo médio diário de água 
(l/hab.dia) 

 

Figura 991. Tarifa média de água (R$/m³) 

 

 

Figura 992. Índice de inadimplência (%) 

 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário é 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. Com exceção de Aripuanã e Juína, com 2,93% e 4,2% de cobertura de rede coletora, as demais sedes 
urbanas não dispõem de prestação do serviço de esgotamento sanitário, de maneira que a disposição do esgoto sanitário se 
dá por soluções individuais, fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou rudimentares e escoamento a céu aberto. 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O manejo das águas pluviais corresponde ao conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de drenagem, do 
transporte, detenção/retenção para o amortecimento de cheias, 
do tratamento e disposição final das águas pluviais. A Figura 993 
expõe os índices de micro e macrodrenagem. 

A prestação do serviço é do tipo pública em todo o consórcio. 
Nenhum município possui mais de 50% de suas vias 
pavimentadas e com cobertura de microdrenagem superficial, 
destacando-se Colniza com pouco mais de 10% de 
pavimentação. Todos os municípios dispõem de menos de 12% 
de cobertura de microdrenagem profunda (bocas de lobo, 
galerias, canais), destacando-se Castanheira, que não possui 
nenhum tipo de microdrenagem profunda. Observam-se pontos 
de erosão em todos os municípios, além disso, verifica-se a 
ocorrência de pontos de alagamentos em todo o consórcio. 

Figura 993. Índice de microdrenagem superficial e profunda (%) 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O manejo de resíduos sólidos compreende o conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em todos 
os municípios. A cobertura do serviço de coleta é de 100% 
apenas em Aripuanã, Juína e Juruena, enquanto em Castanheira 
e Colniza apresentam índice de coleta 90% e 68,15% 
respectivamente. 

A produção diária média é de 1,012kg/hab.dia, sendo Aripuanã o 
maior gerador (1,43 kg/hab.dia) e Castanheira o menor (0,72 
kg/hab.dia) (Figura 994). Todos os municípios realizam a 
disposição final dos resíduos em vazadouros a céu aberto (lixão), 
e apenas o município de Juína dispõe de coleta seletiva. 

Figura 994. Produção média diária de resíduos sólidos (Kg/hab.dia) 
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6.6.1 Aripuanã 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 976 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
10º19’42’’S 59º12’30’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 21.357 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, de 2,89%. As 
principais atividades econômicas são a pecuária de corte e leiteira; na agricultura destacam-se as lavouras permanentes de 
café, e lavouras temporárias com culturas de milho e arroz; extração de madeira; beneficiamento da madeira, do café e do 
arroz. A região urbana de Aripuanã é cortada pelos corpos hídricos rio Aripuanã e um córrego sem denominação. Quanto às 
características do território, identifica-se um relevo plano, suavemente ondulado, clima equatorial continental quente e úmido, 
com precipitação anual de 2.033,8 mm e temperatura média anual de entre 24,3°C e 24,6°C. Nota-se a ausência de Plano 
Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água (Figura 995). O sistema é composto por 
uma captação superficial no rio Aripuanã e córrego Frei Canuto (Figura 
996); estação elevatória; adutora de água bruta; uma ETA (Figura 997), 
dois reservatórios (Figura 998), rede de distribuição de água tratada com 
68,468 km de extensão, em PVC e 4.096 ligações domiciliares. Os 
indicadores do sistema de abastecimento de água estão apresentados na 
Tabela 202, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de tratamento da 
água captada no SAA 2 - córrego Frei Canuto; falta de macromedidor na 
entrada da ETA, saída dos reservatórios e estação pressurizadora; 
ausência de micromedidores em todas as economias e a efetivação da 
leitura destes; inexistência dos serviços de manutenção preventiva no 
sistema; ausência de análises físico-biológicas completas para avalição da 
qualidade da água distribuída; baixo índice de hidrometração; elevado 
déficit financeiro, índice de perdas e de inadimplência. A Figura 999 mostra 
a captação no córrego Frei Canuto. 

Tabela 202. Indicadores de desempenho do SAA de 
Aripuanã 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,80 R$/m³ 

Índice de hidrometração 46,49 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 68,468 Km 

Volume total produzido diário 5.040 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,40 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 % 

Índice de perdas na 
distribuição 

66,33 % 

Índice de inadimplência 66,18 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

850 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

180 m³/hora 

 

Figura 995. Sede do 
DAE do município

 

Figura 996. Captação no 
rio Aripuanã

 

Figura 997.ETA de 
Aripuanã

 

Figura 998. Reservatório 
RAP-01 

 

Figura 999.Captação no 
córrego Frei Canuto

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de esgotamento sanitário. Na sede observa-se como solução para 
o esgotamento sanitário a utilização de fossas – sépticas, negras (Figura 
1000). O bairro Boa Esperança é o único contemplado com rede coletora 
de esgoto e estação de tratamento de esgoto (ETE). Há uma estação 
elevatória fora de uso (Figura 1001), emissário (Figura 1002) e lagoas de 
tratamento fora de funcionamento (Figura 1003 e Figura 1004). A Tabela 
203 apresenta os indicadores do sistema, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 203. Indicadores de desempenho do SES de 
Aripuanã 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 2,93 % 
Índice de coleta de esgoto 2,93 % 

Índice de tratamento de esgotos 100 % 
 

Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo para atender toda sede urbana; 
ausência de recursos para investimentos para a ampliação e manutenção do sistema existente; a ETE se encontra inoperante 
devido à baixa vazão afluente; o município não dispõe de cadastro técnico atualizado do sistema existente; inexistência de 
ações que exijam adequações das fossas rudimentares existentes, para fossa séptica conjugada com sumidouro; ausência de 
controle de execução do sistema de tratamento individual; necessidade de conclusão, manutenção e recuperação do que 
existe; necessidade de ampliar o número de ligações domiciliares, para aumentar a contribuição de esgoto. 

Figura 1000. Fossa na 
Av. Tiradentes

 

Figura 1001. Estação 
elevatória fora de uso

 

Figura 1002. Vista no final 
do emissário 

 

Figura 1003. ETE 

 

 

Figura 1004.Ponto de 
lançamento do efluente 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Aripuanã é cortada pelos corpos hídricos rio 
Aripuanã e um córrego sem nomenclatura, além de um canal misto 
com 1.030 m – componentes do sistema de macrodrenagem (Figura 
1005). A sede do município possui malha viária com extensão de 137 
km, sendo 54,76 km de vias pavimentadas com drenagem superficial. 
Dentre todas as vias, 15,49 km possuem drenagem profunda. Há 
diversos mecanismos de cooperação com entes federados para 
pavimentação asfáltica e drenagem. Contudo, foi observada a 
deterioração de material construtivo devido à má execução das 
obras, ou obras inacabadas (Figura 1006 e Figura 1007). Os 
indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 204, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 

Tabela 204. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

39,98 % 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

11,30 % 

Extensão total de vias do 
município 

137 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

54,76 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

 

Principais problemas identificados: ausência de sistema de drenagem que comtemple toda área urbana; falta de plano de 
manutenção e inspeção dos dispositivos de drenagem existentes (Figura 1008 e Figura 1009); alagamentos e inundações; 
lançamento clandestino de esgoto em galerias de águas pluviais e processos erosivos em estágio avançado. 

Figura 1005. Canal natural 
(Vila Operária)

 

Figura 1006. Material 
construtivo abandonado

 

Figura 1007. Materiais 
danificados 

 

Figura 1008. Boca de lobo 
obstruída

 

Figura 1009. Canal de 
drenagem danificado

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de coleta, transporte e destinação final dos RSU 
são de responsabilidade da Prefeitura, que dispõe de nove 
funcionários, dois caminhões compactadores com 
capacidade para 10 toneladas (Figura 1010). Os resíduos 
são acondicionados em lixeiras improvisadas ou tambores 
plásticos (Figura 1011); não há tratamento dos resíduos e 
todo material coletado é disposto em vazadouro a céu aberto 
[lixão] (Figura 1012), distante 6,67 km da cidade. 

Tabela 205. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 1,43 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço de coleta de 

RSU 
100 % 

Índice de disposição final adequado dos RSU 0,00 % 
Coleta seletiva Não - 

 

Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 205, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a 
contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os resíduos dos serviços de saúde são coletados e dispostos no 
lixão pela Prefeitura sem tratamento (Figura 1013). Não há programa de educação ambiental nem coleta seletiva. Contudo, há 
a Associação Aripuanense de Catadores de Materiais Recicláveis (ACAMARA). O cemitério não possui licenciamento 
ambiental e foi implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. Foi 
observada a disposição de RDC em calçada (Figura 1014). 

Figura 1010. Caminhão 
compactador 

 

Figura 1011. Lixeira para 
acondicionamento 

 

Figura 1012. Lixão de 
Aripuanã

 

Figura 1013. RSS disposto 
em vala no lixão

 

Figura 1014. Disposição 
de RDC em calçada

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o distrito de Conselvan, as comunidades Lontra, 
Morena, Milagrosa e Tutilândia, e o assentamento AR-2. Quanto ao 
abastecimento de água, as localidades são abastecidas por poços 
tubulares ou freáticos (Figura 1015). O sistema de esgotamento sanitário 
utilizado nas comunidades se baseia em soluções individuais (fossa negra). 
No que tange ao manejo de águas pluviais, em Conselvan foram 
construídas galerias para escoamento dessas águas, mas que estão 
prejudicadas; já os demais lugares não possuem pavimentação asfáltica e 
não há presença de sarjetas nem de galerias para escoamento superficial, 
com alguns pontos de erosão. Quanto à coleta e destinação final dos 
resíduos sólidos, apenas em Conselvan há coleta regular dos resíduos pela 
Prefeitura. Nas demais localidades, os resíduos das residências são 
enterrados e queimados em valas, nos fundos de quintais (Figura 1016). 

Figura 1015. Poço tubular em Tutilândia

 

Figura 1016. Disposição de resíduos em valas em 
Milagrosa 
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6.6.2 Castanheira 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 780 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
11º08’06’’S 58º36’18’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 8.454 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, de 0,55%. As 
principais atividades econômicas são a pecuária de corte e leiteira, extrativismo (vegetal e mineral) e a agricultura, em pequena 
escala (familiar), em que predominam as lavouras de milho, arroz, mandioca e feijão. A região urbana de Castanheira está 
inserida dentro das Região Hidrográfica do Rio Aripuanã e do Rio Juruena-Teles Pires. Quanto às características do território, 
identifica-se um relevo plano, clima equatorial continental úmido. A precipitação anual é de 2.000 mm. Nota-se a ausência de 
Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água de Castanheira (Figura 1017). O 
sistema é composto por uma captação superficial no rio Sete de 
Setembro (Figura 1018), uma ETA (Figura 1019), um reservatório 
(Figura 1020), rede de distribuição de água tratada de 25,655 km de 
extensão, em PVC e 1.331 ligações prediais. Os indicadores do sistema 
de abastecimento de água estão apresentados na Tabela 206, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: falta de treinamento e 
capacitação dos operadores do sistema; tempo de operação e lavagem 
dos dispositivos como filtros e decantadores insuficientes e ineficiente; 
falta da operacionalização do laboratório existente; falta de fiscalização 
de ligações clandestinas; insuficiência de macro e micromedição; 
gestão e planejamento ineficientes; cadastro técnico de redes 
desatualizado; falta de um sistema de cobrança eficiente; elevado 
índice de perdas. A Figura 1021 expõe os tanques de mistura de 
coagulante na ETA. 

Tabela 206. Indicadores de desempenho do SAA de 
Castanheira 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 0,78 R$/m³ 

Índice de hidrometração 14,32 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 25,655 Km 

Volume total produzido diário  1.800 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 173,27 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 56,23 % 

Índice de inadimplência 40 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 300 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

90 m³/hora 

 

Figura 1017. Sede do 
DAE

 

Figura 1018.Captação 
rio Sete de Setembro

 

Figura 1019. Vista dos 
decantadores da ETA

 

Figura 1020. 
Reservatório metálico

 

Figura 1021.Tanques de 
mistura de coagulante na ETA 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de esgotamento sanitário. Na sede observa-se como solução 
para o esgotamento sanitário a utilização de fossas (Figura 1022) 
devido à inexistência de rede coletora. Quase a totalidade das 
residências possui fossa rudimentar, poucas apresentam o sistema de 
fossa, filtro e sumidouro. O município possui um projeto aprovado para 
a implantação de sistema de esgotamento sanitário, contudo a obra se 
encontra paralisada, com 24,10% dos serviços executados. O convênio 
contempla a instalação de uma lagoa facultativa (Figura 1023), lagoa de 
maturação (Figura 1024), estação elevatória de esgoto (Figura 1025), 
redes coletoras e ligações prediais.  

Tabela 207. Indicadores de desempenho do SES de 
Castanheira 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

A Tabela 207 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências encontradas no serviço de esgotamento sanitário: obra do sistema de 
esgotamento sanitário coletivo paralisada; falta de controle da execução do sistema de tratamento individual; o município não 
dispõe de cadastro técnico dos sistemas individuais existentes; inexistência de ações que exijam a adequação das fossas 
rudimentares existentes para fossa séptica conjugada com sumidouro. A Figura 1026 mostra o lançamento de efluente em um 
córrego. 

Figura 1022. Fossa 
rudimentar 

 

Figura 1023.Escavação 
lagoa de tratamento

 

Figura 1024. Escavação 
de lagoa 

 

Figura 1025. EEE 
abandonada

 

Figura 1026. Córrego urbano 
com recebimento de efluentes 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Castanheira é cortada por córregos 
sem denominação que se unem próximos da área 
urbana com o rio Sete de Setembro e posteriormente 
desaguando no rio Juruena – componentes do sistema 
de macrodrenagem (Figura 1027). A sede do município 
possui malha viária com extensão de 33,04 km, sendo 
13,99 km de vias pavimentadas, com algumas vias 
dispondo de microdrenagem (Figura 1028 e Figura 
1029). A Prefeitura não dispõe de cadastro técnico das 
galerias de águas pluviais.  

Tabela 208. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de microdrenagem 
superficial 

42,34 % 

Índice de cobertura dos serviços de microdrenagem 
profunda 

- % 

Extensão total de vias do município 33,04 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 13,99 Km 

Registro de incidentes (alagamentos, enchentes) Sim - 
Pontos de erosão Sim - 

Legislação específica Não - 
 

Principais problemas de drenagem encontrados no perímetro urbano: ausência de sistema de drenagem que comtemple todo 
o município; ocupação de forma desordenada; inexistência de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de 
microdenagem (dispositivos entupidos ou danificados); bocas de lobo construídas em pontos e de forma inadequados; 
lançamentos clandestinos de esgoto na rede pluvial (Figura 1030); pontos de alagamentos e erosão (Figura 1031). Os 
indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 208, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 1027. Manancial 
rio Sete de Setembro

 

Figura 1028. Dispositivo 
de microdrenagem 

 

Figura 1029. Dispositivo 
de microdrenagem 

 

Figura 1030. Lançamento 
de esgoto 

 

Figura 1031. Erosão 
próximo a residências

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Prefeitura, que dispõe de três 
funcionários, um caminhão compactador de 8 m³ (Figura 1032). 
Os resíduos são acondicionados em lixeiras improvisadas ou 
bombonas plásticas (Figura 1033); não há tratamento residual, e 
todo material é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] 
(Figura 1034), distante 1,9 km da cidade.  

Tabela 209. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,72 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço 

de coleta de RSU 
90 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

 

Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 209, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a 
contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e 
dispostos em aterro licenciado por empresa privada (Figura 1035). Não há programa de educação ambiental nem de coleta 
seletiva. O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi implementado sem os dispositivos para proteção do solo e 
lençol freático, sendo uma área de risco. Foram observados resíduos volumosos dispostos no lixão (Figura 1036). 

Figura 1032. Caminhão 
utilizado na coleta 

 

 

Figura 1033. 
Acondicionamento dos 

RSDC

 

Figura 1034. Lixão de 
Castanheira  

 

 

Figura 1035. Local de 
acondicionamento de 
RSS em Castanheira

 

Figura 1036. Resíduos 
volumosos dispostos no 

lixão

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange as comunidades Nova Conquista, Santa Eliza, Novo 
Horizonte, São Lourenço, São Jorge e o assentamento Projeto Casulo. 
Quanto ao abastecimento de água, as localidades são abastecidas por 
poços tubulares ou freáticos. O sistema de esgotamento sanitário utilizado 
por moradores das comunidades se baseia em soluções individuais 
inadequadas (fossa negra) ou em escoamento a céu aberto (Figura 1037). 
No que se refere ao manejo de águas pluviais, nenhuma localidade possui 
pavimentação asfáltica nem sistemas de microdrenagem. Foram 
identificados alguns pontos com processos erosivos provocados pelo 
escoamento superficial de águas pluviais. Quanto à coleta e destinação 
final dos resíduos sólidos, em nenhuma das comunidades há coleta 
regular dos resíduos pela Prefeitura Municipal, sendo que os resíduos 
produzidos são enterrados e queimados em valas, nos quintais das 
residências (Figura 1038). 

Figura 1037. Disposição de efluente de pia a céu 
aberto em Projeto Casulo 

 

Figura 1038. Resíduos depositados em valas em São 
Lourenço 
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6.6.3 Colniza 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 1.065 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
09º54’18’’S 58º34’01’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 36.161 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, de 9,89%. As 
principais atividades econômicas são as lavouras temporárias com culturas de café, milho e mandioca; pecuária bovina, de 
corte e leiteira com rebanho e o extrativismo. A região urbana de Colniza está inserida na microbacia do rio Aripuanã e 
encontra-se nas cabeceiras do Igarapé Perseverança, afluente da margem direita do rio Aripuanã. Quanto às características do 
território, identifica-se um relevo plano a fortemente ondulado, clima equatorial continental úmido. A precipitação anual varia 
entre 2.000 e 2.500 mm, e temperatura média com oscilações entre 24,5°C e 24,7°C. Nota-se inexistência de Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O SAAE – Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto é o órgão 
responsável pelo serviço de abastecimento de água de Colniza. O 
sistema é composto por uma captação superficial no córrego 
Perseverança (Figura 1039) e duas subterrâneas, uma ETA (Figura 
1040), quatro reservatórios (Figura 1041), estação pressurizadora de 
rede de distribuição de água, laboratório incompleto e casa de química. 
Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 210, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de 
macromedidores e micromedidores; manancial utilizado para captação 
não possui outorga de água; índice de perdas elevadas; reservação 
insuficiente; estrutura dos reservatórios danificada; ausência de 
responsável pelo sistema; falta de equipamentos básicos para análises 
de água; índice de inadimplência elevado; capacidade de tratamento 
inferior à vazão captada; ETA em péssimo estado de conservação; 
manancial com baixa vazão; ligações clandestinas de água (Figura 
1042). A Figura 1043 demonstra o péssimo estado de conservação da 
Calha Parshall da ETA de Colniza. 

Tabela 210. Indicadores de desempenho do SAA de 
Colniza 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,50 R$/m³ 

Índice de hidrometração 3,70 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 42 Km 

Volume total produzido diário 3.049 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 161,2 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

55,3 % 

Índice de perdas na distribuição 47 % 

Índice de inadimplência 30 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 1.020 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

70 m³/hora 

 

Figura 1039. Captação 
Superficial

 

Figura 1040. ETA de 
Colniza

 

Figura 1041. 
Reservatórios R1 e R2

 

Figura 1042. Ligações 
clandestinas em Colniza

 

Figura 1043. Dispositivo em 
mau estado de conservação 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O SAAE – Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto é o órgão 
responsável pelo serviço de esgotamento sanitário. Na sede observa-se 
como solução para o esgotamento sanitário a utilização de fossas 
(Figura 1044 e Figura 1045) devido à inexistência de rede coletora. Foi 
identificada uma empresa do ramo de limpeza de fossas que possui um 
local para descarte do efluente – que são lagoas de tratamento (Figura 
1046). Porém, não possuem impermeabilização da base, não são 
realizadas análises do efluente bruto ou tratado e não possui outorga de 
diluição do efluente tratado. O efluente final é lançado em um corpo 
hídrico que é um córrego afluente do córrego Igarapé (Figura 1047).  

Tabela 211. Indicadores de desempenho do SES de 
Colniza 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

A Tabela 211 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário 
coletivo para toda sede urbana; inexistência de controle da execução de sistema de tratamento individual; o município não 
possui cadastro técnico dos sistemas individuais (“as built”); a população utiliza poços freáticos desativados como fossas. Na 
Figura 1048, vista aérea do local da ETE. 

Figura 1044. Fossa 
rudimentar na calçada 
Rua Princesa Isabel

 

Figura 1045. Fossa 
rudimentar na calçada 
Rua Princesa Isabel

 

Figura 1046. Lagoa para 
tratamento de lodo de 

fossa

 

Figura 1047. Corpo 
receptor do efluente 
tratado pelo sistema

 

Figura 1048. Local do 
sistema de tratamento de 

efluentes 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Colniza encontra-se nas cabeceiras do córrego 
Igarapé Perseverança e possui córregos sem nome que compõem o 
sistema de macrodrenagem. A sede do município possui malha viária 
com extensão de 99,4km, sendo 11,7 km de vias pavimentadas. As 
vias pavimentadas, possuem drenagem superficial (Figura 1049, 
Figura 1050 e Figura 1051) e desse total, 5,64 km possuem 
drenagem profunda. Os indicadores do sistema de drenagem pluvial 
estão apresentados na Tabela 212, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Principais problemas no perímetro urbano: ausência de sistema de 
drenagem que comtemple todo o município; processos erosivos 
devido à falta de dispositivos de drenagem (Figura 1052); inundações 
e empoçamento de água (Figura 1053). 

Tabela 212. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

11,77 % 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

5,67 % 

Extensão total de vias do 
município 

99,4 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

11,7 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

 

Figura 1049. Boca de lobo 
sem a tampa 

 

Figura 1050. Poço de visita 
na Av. do Contorno

 

Figura 1051. Boca de 
lobo 

 

Figura 1052. Erosão no 
bairro Cohab

 

Figura 1053. 
Empoçamento de água

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade da Secretaria de Obras, que dispõe de 11 funcionários, e 
um caminhão compactador (Figura 1054). Os resíduos são acondicionados 
em lixeiras improvisadas (Figura 1055), não há tratamento residual; todo 
material é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1056), distante 
5,5 km da cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo 
de resíduos estão apresentados na Tabela 213, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. A disposição dos 
resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais 
superficiais e subterrâneos. Os resíduos dos serviços de saúde são 
coletados e dispostos em valas no lixão pela Prefeitura (Figura 1057). Não 
há um programa de educação ambiental nem coleta seletiva. O cemitério 
não possui licenciamento ambiental e foi implementado sem os dispositivos 
para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. Foram 
observados resíduos de construção civil dispostos em calçadas (Figura 
1058). 

Tabela 213. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

1,03 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

68,15 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 1054. Caminhão 
utilizado na coleta de RSU

 

Figura 1055. Lixeiras 
improvisadas em Colniza

 

Figura 1056. Lixão de 
Colniza

 

Figura 1057. RSS 
dispostos em vala 

 

Figura 1058. Resíduos 
da construção civil 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange as comunidades São José, Terra Roxa, Vale da 
Salvação, Scol Sul, Agrovila, Serra Planalto, Roosevelt e Taquaraçu do 
Norte, o distrito Guariba, o povoamento Três Fronteiras, os assentamentos 
1° de Maio, Campo Verde, P.A. Natal e P.A. Colniza 1. Quanto ao 
abastecimento de água, as localidades são abastecidas por poços tubulares 
ou freáticos. O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas comunidades 
se baseia em soluções individuais inadequadas (fossa negra). No que tange 
ao manejo de águas pluviais, em nenhum local há pavimentação asfáltica e 
dispositivos de drenagem das vias urbanas, apresentando alguns pontos de 
erosão provocados pelo escoamento superficial de águas pluviais (Figura 
1059). Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, apenas no 
distrito de Guariba há coleta regular pela Prefeitura, enquanto nas demais 
localidades os resíduos produzidos são dispostos e queimados em valas nos 
quintais das residências (Figura 1060). 

Figura 1059. Erosão em Serra Planalto

 

Figura 1060. Resíduos dispostos em vala em PA 
Colniza 1 
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6.6.4 Juína 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 737 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
11º25’05’’S 58º44’05’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 39.779 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, de 0,32%. As 
principais atividades econômicas são a pecuária de corte, cria, recria e leiteira, a agricultura familiar com lavouras de café, 
milho e soja e o extrativismo madeireiro e mineral. A região urbana de Juína está inserida na microbacia do rio Perdido, sendo 
os principais rios o Tenente Marques, rio da Eugênia, Aripuanã, Juína-Mirim e rio Preto. Quanto às características do território, 
identifica-se um relevo plano e clima equatorial continental úmido. A precipitação anual varia entre 2.000 e 2.100 mm. Nota-se 
a ausência de Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto Sanitário (DAES) é o órgão 
responsável pelo serviço de abastecimento de água de Juína. O 
sistema é composto por uma captação superficial no rio Perdido 
(Figura 1061), adutora de água bruta, duas ETAs (Figura 1062), uma 
Estação Elevatória de Água, quatro reservatórios (Figura 1063), 
laboratório (Figura 1064), rede de distribuição com 184 km e 8.814 
ligações domiciliares. Os indicadores do sistema estão apresentados 
na Tabela 214, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: captação funcionando 
com vazão e tempo de bombeamento acima dos valores outorgados; 
necessidade de manutenção em equipamentos da ETA 1; falta de 
limpeza periódica do decantador da ETA 1; ausência de tratamento do 
lodo gerado nas ETAs; baixo índice de cobertura com fornecimento de 
água tratada na sede urbana. A Figura 1065 mostra o aspecto do 
sistema de automação instalado na Estação Elevatória. 

Tabela 214. Indicadores de desempenho do SAA de Juína 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,69 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 184 Km 

Volume total produzido diário 6.120 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 133,97 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

88,1 % 

Índice de perdas na distribuição 33,75 % 

Índice de inadimplência 14,93 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 4.000 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

306 m³/hora 

 

 

Figura 1061. Captação 
superficial 

 

Figura 1062. Floculador 
com placas de madeira 

 

Figura 1063. 
Reservatório RAP-02

 

Figura 1064. Laboratório 
para análises 

 

Figura 1065. Dispositivos 
de automação da EEE

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O DAES é o órgão responsável pelo serviço de esgotamento sanitário. A 
sede urbana do município já conta com um SES coletivo em operação, 
que atende o bairro denominado Módulo I, com 8,1 km de rede coletora, 
546 ligações domiciliares, emissário e ETE composta por tratamento 
preliminar [grade, caixa de areia, Calha Parshall] (Figura 1066 e Figura 
1067); uma lagoa facultativa e uma de maturação (Figura 1068). O 
sistema de tratamento foi projetado para atender vazão de 5,43 litros/s. 
Foi observado no perímetro urbano que a grande maioria das 
residências utiliza soluções individuais inadequadas tipo fossa 
rudimentar (Figura 1069). Em sua minoria adota-se soluções adequadas 
tipo fossa e sumidouro.  

Tabela 215. Indicadores de desempenho do SES de 
Juína 

Indicador operacional Valor 
Unidad

e 

Índice de atendimento urbano 4,2 % 
Índice de coleta de esgoto 4,2 % 

Índice de tratamento de esgotos 100 % 
 

A Tabela 215 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário 
coletivo para a sede urbana; o município não possui cadastro técnico dos sistemas individuais existentes; ausência de controle 
e fiscalização da execução de sistema de tratamento individual; uso frequente de poços freáticos desativados como fossa 
rudimentar. A Figura 1070 mostra a saída do efluente da ETE de Juína. 

Figura 1066. 
Desarenador da ETE

 

Figura 1067. Calha 
Parshall na ETE

 

Figura 1068. Lagoa de 
Maturação

 

Figura 1069. Fossa 
rudimentar em calçada

 

Figura 1070. Efluente de 
saída da ETE Juína
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Os corpos hídricos que cortam a região urbana de 
Juína são formados pelo rio Perdido e diversos 
córregos sem denominação que compõem o sistema 
de macrodrenagem (Figura 1071). A sede do 
município possui malha viária com extensão de 298,62 
km, sendo 105,8 km de vias pavimentadas (Figura 
1072 e Figura 1073). Das ruas pavimentadas, 11,13 
km possuem drenagem profunda. Os indicadores do 
sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 216, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 216. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

35,43 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

4,65 % 

Extensão total de vias do município 298,2 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 105,8 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas encontrados no perímetro urbano: inexistência de um plano de manutenção preventiva e corretiva dos 
sistemas de macro e microdrenagem existentes; processos erosivos avançados (Figura 1074); alagamentos de vias públicas 
(Figura 1075), devido à falta de sistemas de microdrenagem; grande quantidade de vias não pavimentadas; falta de um projeto 
de macro e microdrenagem urbana. 

Figura 1071. Córrego 
urbano em Juína

 

Figura 1072. Boca de 
lobo com grelha

 

Figura 1073. Sarjetão em 
Juína

 

Figura 1074.Erosão em 
córrego 

 

Figura 1075. 
Empoçamento de água  

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU 
são de responsabilidade da Prefeitura, que dispõe de 24 funcionários e 
quatro caminhões compactadores (Figura 1076). Os resíduos são 
acondicionados em cestos suspensos e tambores (Figura 1077). Não há 
tratamento adequado dos resíduos e todo material coletado é disposto 
em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1078), distante 20 km da 
cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo 
residual estão apresentados na Tabela 217, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 217. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

1,15 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

- % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Sim - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados e dispostos em valas no lixão pela Prefeitura. Não há um programa de educação 
ambiental, porém, há três iniciativas privadas de associações que coletam recicláveis em alguns bairros. O cemitério não 
possui licenciamento ambiental e foi implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área 
de risco (Figura 1079). Foi observada a presença de bolsão de resíduos eletroeletrônicos no município (Figura 1080). 
 

Figura 1076. Caminhão 
utilizado na coleta

 

Figura 1077.Acondicionamento 
de resíduos

 

Figura 1078.Lixão de 
Juína 

 

Figura 1079.Resíduos 
na área do cemitério 

 

Figura 1080. Bolsão de 
lixo 

 
 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os distritos Fontanillas, Filadélfia, Terra Roxa e os 
assentamentos Iracema 1, Iracema 2 e Iracema 3. Quanto ao 
abastecimento de água, as localidades são abastecidas por poços 
tubulares ou freáticos e por minas d’água (Figura 1081). O sistema de 
esgotamento sanitário utilizado nas localidades se baseia em soluções 
individuais inadequadas (fossa negra). No que tange ao manejo de 
águas pluviais, em nenhum local há pavimentação asfáltica e 
dispositivos de drenagem das vias urbanas, apresentando alguns pontos 
de erosão provocados pelo escoamento superficial de águas pluviais. 
Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, apenas no 
distrito Filadélfia há coleta regular pela Prefeitura. No distrito Fontanillas 
há coleta pública seletiva de resíduos realizada por funcionário da 
Prefeitura (Figura 1082). Já nas demais localidades os resíduos 
produzidos são dispostos e queimados em valas nos quintais das 
residências. 

Figura 1081. Poço freático em Fontanillas 

 

Figura 1082.Unidade de transbordo em Fontanillas 
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6.6.5 Juruena 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 893 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
10º19’46’’S 58º29’43’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 14.913 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, de 8,81%. As 
principais atividades econômicas são o extrativismo vegetal, extrativismo madeireiro, a agricultura, com lavouras de milho, 
mandioca e café e a pecuária bovina. A região urbana de Juruena está inserida na Região Hidrográfica Regional do rio 
Juruena, sendo os principais rios o Juruena e o Arinos. Córregos e nascentes da margem esquerda do rio Juruena cruzam a 
área urbana e periurbana da cidade. Quanto às características do território, identifica-se um relevo suave ondulado a 
fortemente ondulado e clima equatorial continental úmido. A precipitação anual é de 2.045 mm. Nota-se inexistência de Plano 
Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável 
pelo serviço de abastecimento de água de Juruena (Figura 
1083). O sistema é composto por uma captação superficial no 
córrego da Rocha (Figura 1084), adutora de água bruta, duas 
ETAs (Figura 1085), dois reservatórios na sede do DAE (Figura 
1086), rede de distribuição com 56,1 km e 2.915 ligações ativas. 
Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 218, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de 
macromedidores; déficit de micromedição (36,5%) das 
economias; ausência de automatização dos sistemas de 
bombeamento; elevado índice de perdas no sistema, e de 
inadimplência; arrecadação deficitária; falta de capacitação 
técnica para funcionários do DAE; sistema de retrolavagem dos 
filtros executado de forma incorreta. A Figura 1087 mostra a 
casa de química existente na sede do DAE de Juruena. 

Tabela 218. Indicadores de desempenho do SAA de Juruena 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,00 R$/m³ 

Índice de hidrometração 63,5 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 56,1 Km 

Volume total produzido diário 2.400 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 145,1 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 49,62 % 

Índice de inadimplência 49,4 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 656 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 126 m³/hora 
 

 

Figura 1083. Sede do DAE 
de Juruena 

 

Figura 1084. Instalações 
da área de captação 

 

Figura 1085. ETA 01 de 
Juruena 

 

Figura 1086. Reservatórios  Figura 1087.Casa de 
química na sede do DAE 

 
 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de esgotamento sanitário. No entanto, o município não dispõe de 
rede coletora de esgoto, de modo que são adotados sistemas individuais 
de disposição do esgoto sanitário que variam entre fossas sépticas e 
sumidouros, fossas negras ou rudimentares, e escoamento a céu aberto. O 
município não mantém um controle do número de soluções adotadas e 
suas proporções, de modo que o último estudo realizado com este enfoque 
fora o Censo Demográfico do IBGE, segundo o qual, até 2010, o município 
possuía 3.184 domicílios particulares permanentes, sendo que a maioria 
destes (91%) possuía banheiro ou sanitário em suas dependências. 
Destes, 63% utilizavam a fossa rudimentar como solução de esgotamento 
sanitário, o equivalente a 1.822 domicílios, enquanto 31% dos domicílios 
destinavam seus dejetos em fossas sépticas e 3% destinavam em galerias 
de águas pluviais, por meio de ligações clandestinas de esgoto. A Tabela 
219 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de 
esgotamento sanitário coletivo para toda a sede urbana; ausência de um 
Plano Diretor ou Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano que exija para os 
novos empreendimentos de loteamentos e condomínios a implantação de 
sistemas de esgotamento sanitários; falta de fiscalização quanto aos 
sistemas individuais de tratamento de esgoto empregados nas edificações; 
inexistência de ações que exijam a adequação das fossas absorventes ou 
rudimentares existentes para fossa séptica conjugada com sumidouro; 
inexistência de cadastro das empresas prestadoras de serviço de limpeza 
de fossas no município; ausência de local para tratamento do lodo das 
fossas. A Figura 1088 demonstra as possíveis fontes de poluição pontual. 

Tabela 219. Indicadores de desempenho do SES de 
Juruena 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0,00 % 

 

Figura 1088. Possíveis fontes de poluição pontual em 
Juruena-MT
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Juruena está dividida em três microbacias 
hidrográficas, todas pertencentes a córregos sem denominação que 
compõem o sistema de macrodrenagem. A sede do município possui 
malha viária com extensão de 74,91 km, sendo 31,44 km de vias 
pavimentadas (Figura 1089 e Figura 1090). Os indicadores do sistema de 
drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 220, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas identificados no perímetro: alagamentos e erosões 
(Figura 1091); sistema de microdrenagem urbana insuficiente; deficiência 
nos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de 
drenagem existentes; falta de responsável pelo sistema e falta de 
planejamento. A Figura 1092 e a Figura 1093 expõem problemas em 
componentes da rede de microdrenagem de Juruena.  

Tabela 220. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

41,98 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

4,65 % 

Extensão total de vias do 
município 

74,91 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

31,44 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1089. Boca de 
lobo dupla  

 

 

Figura 1090. Bueiro duplo 
tubular de concreto com 

dissipador de energia

 

Figura 1091.Erosão em 
Juruena 

 

 

Figura 1092. Problemas 
em componentes da rede 

de microdrenagem

 

Figura 1093. Problemas 
em componentes da 

rede de microdrenagem

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de coleta, transporte e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade da Prefeitura, que dispõe de cinco funcionários e um 
caminhão-basculante (Figura 1094 e Figura 1095). Os resíduos são 
acondicionados em lixeiras improvisadas e bombonas plásticas (Figura 
1077). Não há tratamento dos resíduos e todo material coletado é disposto 
em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1096), distante 4 km da cidade. 
Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos 
estão apresentados na Tabela 221, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 221. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,73 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Sim - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. 
Anualmente são coletados, devidamente tratados e dispostos em aterro sanitário, por uma empresa privada, 1.406,30 kg de 
RSS (classes A, B e E). Não há programa de educação ambiental nem de coleta seletiva. O cemitério não possui licenciamento 
ambiental e foi implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, portanto, uma área de risco. Foi 
observada a realização de poda de árvores no município (Figura 1098). 

Figura 1094.Caminhão 
utilizado na coleta 

 

Figura 1095.Equipe de 
coleta de RSU

 

Figura 1096.Lixão de 
Juruena

 

Figura 1097.Queima de 
resíduos no lixão 

 

Figura 1098.Serviço de 
poda de árvores

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os assentamentos Chacareiros 2, Somapar, Sapucaia 
1, 13 de Maio, Santo Antônio e Vale do Amanhecer. Quanto ao 
abastecimento de água, as localidades são abastecidas por poços 
tubulares ou freáticos sem nenhum tipo de tratamento (Figura 1099). O 
sistema de esgotamento sanitário utilizado nas localidades se baseia em 
soluções individuais inadequadas (fossa negra) e escoamento a céu aberto 
(Figura 1100). No que se refere ao manejo de águas pluviais, em nenhum 
local há pavimentação asfáltica e dispositivos de drenagem das vias 
urbanas, apresentando alguns pontos de erosão provocados pelo 
escoamento de água. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos 
sólidos, não há coleta pela Prefeitura, sendo que os resíduos produzidos 
em todas as localidades são dispostos em valas nos terrenos, e 
posteriormente queimados. 

Figura 1099. Vista da boca de um poço freático em 
Chacareiros 

 

Figura 1100. Efluente de pia e tanque a céu aberto 
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6.7 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALTO TELES PIRES 

APRESENTAÇÃO 

Criado em dezembro de 2005, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Alto Teles Pires é 
formado pelos municípios de Cláudia, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Santa Carmem, Santa 
Rita do Trivelato, Tapurah e União do Sul, ocupando uma área de 95.736,32 km². Juntos, esses municípios representam 
160.486 habitantes, de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017. Destaca-se 
que dos 13 municípios pertencentes ao consórcio, quatro não fizeram parte deste projeto de saneamento – Sinop, Sorriso, 
Nova Ubiratã e Vera. 

Os municípios que fazem parte deste consórcio apresentam possuem localização às margens da rodovia Cuiabá–Santarém, 
BR-163 ou próxima, e sob a influência da rodovia. Todas as cidades são fruto de projetos agropecuários e de assentamentos 
promovidos, a partir da década de 1960, pelo setor privado, com exceção de Lucas do Rio Verde, que é fruto de uma iniciativa 
governamental de assentamento. Destaca-se que os principais produtores de grãos e carnes de Mato Grosso e do Brasil são 
as cidades de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso. A região se caracteriza, além do agronegócio, pela origem sulista 
da população, notadamente formada por gaúchos. Os principais municípios-polo da área do consórcio são Sinop e os três que 
se destacam na produção da cadeia carne-grãos. 

Das nove unidades municipais que fazem parte deste projeto/consórcio, quatro apresentam Plano Diretor Participativo – 
Cláudia, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Tapurah. Quanto à legislação referente a uso, ocupação e zoneamento do solo 
urbano, além dos quatro já citados, identificamos a citada legislação em Feliz Natal. Assim, apenas, aproximadamente, a 
metade dos municípios dispõe de legislação relacionada ao planejamento físico-territorial. Porém, as legislações existentes não 
garantem o pleno planejamento. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água envolve o 
conjunto de captações de águas, tubulações, estações 
de tratamento, reservatórios, equipamentos e demais 
instalações destinadas ao fornecimento de água 
potável. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública 
em seis municípios; os demais têm administração 
privada. No que se refere à captação, todas as 
cidades adotam exclusivamente manancial 
subterrâneo, sendo realizado apenas simples 
desinfecção. Quanto à distribuição da água, em um 
dos municípios a rede é pressurizada por conjuntos 
motobombas; em três o sistema funciona por 
gravidade, e os demais contam com ambos os tipos, 
conforme Quadro 7 

Quadro 7. Caracterização do Sistema de Abastecimento de Água 

Municípios 
Prestação de 

serviço 
Tipo de 

captação 
Tipo de 

 tratamento 

Cláudia Privado Subterrânea Desinfecção 

Feliz Natal Público Subterrânea Desinfecção 

Ipiranga do Norte Público Subterrânea Desinfecção 

Lucas do Rio Verde Público Subterrânea Desinfecção 

Nova Mutum Público Subterrânea Desinfecção 

Santa Carmem Privado Subterrânea Desinfecção 

Santa Rita do Trivelato Público Subterrânea Desinfecção 

Tapurah Público Subterrânea Desinfecção 

União do Sul Privado Subterrânea Desinfecção 
 

O consórcio apresenta seis municípios com cobertura de 100% do SAA e três municípios com índice de 89%, 99,83 e 94,73%, 
sendo eles Feliz Natal, Nova Mutum e Tapurah, respectivamente. Quanto à macromedição, todos apresentam 100%, com 
exceção de Feliz Natal, Lucas do Rio Verde, Santa Rita do Trivelato. No que se refere à micromedição, são verificados índices 
superiores a 97% em todos os municípios. Pode-se observar, ainda, que todos os municípios apresentam índices de perdas de 
água no sistema de distribuição superiores a 30%,com exceção de Ipiranga do Norte com índice de 19,95%, vale ressaltar 
Santa Rita do Trivelato que apresenta índice de 59,22%, de acordo com a Figura 1101. 

Figura 1101. Indicadores de desempenho do sistema de abastecimento e água 
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Em relação à intermitência do sistema de distribuição, apenas Nova Mutum, Tapurah e União do Sul apresentam interrupção 
do abastecimento de água por tempo superior a 6 horas; os demais municípios garantem o abastecimento de água de forma 
contínua. O consumo médio diário de água entre as cidades é de 160,1 litros/hab.dia, sendo que Nova Mutum apresenta o 
maior per capita de 193,51 litros/hab.dia. Cláudia apresenta o menor per capita de 127,43 litros/hab.dia. Nota-se que todos os 

municípios realizam cobrança pelo uso da água; a tarifa média de Feliz Natal sobressai como a mais alta – de R$ 3,15/m³ de 
água, e a de Santa Rita do Trivelato a mais baixa, de R$ 0,61/m³. No que se refere ao índice de inadimplência, observa-se que 
Cláudia e Ipiranga do Norte apresentam os maiores índices, ambos com 30%. A Figura 1102, Figura 1103 e Figura 1104 
demonstram os gráficos. 

Figura 1102. Consumo médio diário de água 
(l/hab.dia) 

 

Figura 1103. Tarifa média de água (R$/m³)  
 

 

Figura 1104. Índice de inadimplência (%) 
 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário é 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. A prestação do serviço de esgotamento sanitário coletivo é observado em três municípios: Cláudia com 
80% de cobertura de rede coletora, Lucas do Rio Verde com 39,00% de cobertura e em Matupá observa-se uma rede com 
13,30% de cobertura, porém inoperante à espera das ligações prediais serem efetuadas para início do funcionamento. As 
demais sedes urbanas não dispõem de prestação do serviço de esgotamento sanitário, de maneira que a disposição do esgoto 
sanitário se dá por soluções individuais, fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou rudimentares e escoamento a céu 
aberto. 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O manejo das águas pluviais corresponde ao conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de drenagem, do 
transporte, detenção/retenção para o amortecimento de cheias, do 
tratamento e disposição final das águas pluviais. A Figura 1105 
expõe os índices de micro e macrodrenagem. Cláudia, Lucas do 
Rio Verde, Nova Mutum, Ipiranga do Norte e Tapurah possuem 
mais de 50% de suas vias pavimentadas e com cobertura de 
microdrenagem superficial. Nota-se que todas as cidades 
apresentam o índice de microdrenagem profunda (bocas de lobo, 
galerias, canais) entre 30% e 50%, com exceção de Feliz Natal e 
Tapurah. Observam-se pontos de erosão em todos os municípios; 
além disso, verifica-se a ocorrência de alagamentos em todo o 
consórcio com exceção de Feliz Natal, Ipiranga do Norte e Santa 
Rita do Trivelato. 

Figura 1105. Índice de microdrenagem superficial e profunda (%)

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O manejo de resíduos sólidos compreende o conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. A prestação 
do serviço no consórcio é do tipo pública em todos os municípios. 
A cobertura do serviço de coleta é de 100% nas sedes urbanas. A 
produção diária média é de 0,923 kg/hab.dia, sendo Tapurah o 
maior gerador (1,41 kg/hab.dia) e Cláudia o menor, de 0,46 
kg/hab.dia (Figura 1106). Cláudia, Lucas do Rio Verde, Nova 
Mutum, Ipiranga do Norte e Tapurah apresenta aterro como 
solução para disposição final dos resíduos; os demais municípios 
utilizam vazadouros a céu aberto (lixão). Apenas Lucas do Rio 
Verde e Nova Mutum dispõem de coleta seletiva. 

Figura 1106. Produção média diária de resíduos sólidos 
(kg/hab.dia) 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

C
O

L
ÍD

E
R

G
U

A
R

A
N

T
Ã

 D
O

…

IT
A

Ú
B

A

M
A

R
C

E
LÂ

N
D

IA

M
A

T
U

P
Á

N
O

V
A

 C
A

N
A

Ã
…

N
O

V
A

 S
A

N
T

A
…

N
O

V
O

 M
U

N
D

O

P
E

IX
O

T
O

 D
E

…

T
E

R
R

A
 N

O
V

A
 D

O
… R$ 0,00

R$ 0,50

R$ 1,00

R$ 1,50

R$ 2,00

R$ 2,50

R$ 3,00

R$ 3,50

C
L
Á

U
D

IA

F
E

L
IZ

 N
A

T
A

L

L
U

C
A

S
 D

O
 R

IO
…

N
O

V
A

 M
U

T
U

M

IP
IR

A
N

G
A

 D
O

…

S
A

N
T
A

 C
Á

R
M

E
M

S
A

N
T
A

 R
IT

A
 D

O
…

T
A

P
U

R
A

H

U
N

IÃ
O

 D
O

 S
U

L

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

C
L
Á

U
D

IA

F
E

L
IZ

 N
A

T
A

L

L
U

C
A

S
 D

O
 R

IO
…

N
O

V
A

 M
U

T
U

M

IP
IR

A
N

G
A

 D
O

…

S
A

N
T
A

 C
Á

R
M

E
M

S
A

N
T
A

 R
IT

A
 D

O
…

T
A

P
U

R
A

H

U
N

IÃ
O

 D
O

 S
U

L

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

C
L
Á

U
D

IA

F
E

L
IZ

 N
A

T
A

L

L
U

C
A

S
 D

O
 R

IO
 V

E
R

D
E

N
O

V
A

 M
U

T
U

M

IP
IR

A
N

G
A

 D
O

 N
O

R
T

E

S
A

N
T

A
 C

Á
R

M
E

M

S
A

N
T

A
 R

IT
A

 D
O

…

T
A

P
U

R
A

H

U
N

IÃ
O

 D
O

 S
U

L

ÍNDICE DE
MICRODRENAGEM
SUPERFICIAL (%)

 ÍNDICE DE
MICRODRENAGEM
PROFUNDA (%)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6



!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

&(
&(
&(

&(

&(

43

&(
&(

43
&(&(

&(&(
&(

&(

&(
&(
&(&(
&(

&(

&(
&(
&(

&(

&(&(

65

&(
&(

&(&(
&(

&(
&(&(&(

&(

&(

&(
&(43

&(&(
43&(

&(

&(&(&(
&(

&(
&(&(
43

53°20'0"W54°40'0"W56°0'0"W

11
°2

0'0
"S

12
°40

'0"
S

14
°0'

0"
S

±

0 400 800200 Km

Consórcio: Alto Teles Pires
Área total: 78.560,37 Km²

Nº de municípios: 13
Pop. (IBGE 2017): 403.836 hab.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
ALTO TELES PIRES µ

Legenda Nova Ubiratã*
!. Sedes Municipais

Rios
Consórcio

Alto Teles Pires
Unidades da Federação

Outras Unidades
Mato Grosso

Pontos de Saneamento
&( Captação Subterrâneo
43 Lixão

65 Aterro Sanitário

0 10050
Km

Fonte dos dados:
Vetoriais: IBGE 2015
              SEMA 2008
              PMSB 2016

Sistema de Coordenadas Geográficas:
Datum: SIRGAS 2000

Elaborado em Janeiro/2018

1:1.900.000Escala:

!.

MS

GO

TO

AM

RO

PA

BOLÍVIA
Feliz Natal

Cláudia

Tapurah

Rio Teles Pires
Nova Mutum

Sorriso*

Lucas do
Rio Verde

Santa Rita
do Trivelato

Ipiranga
do Norte

Vera*

União do Sul

Santa Carmem

Sinop*

*Municípios não participantes do PMSB-MT

Rio Teles Pires

Rio Arinos

Rio
 Xi

ng
u



206 

6.7.1 Cláudia 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 608 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
11º 30’ 24’’S e 54º 52’ 34’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
11.716 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual de 1,43%. As principais atividades 
econômicas são a agricultura com lavouras temporárias de soja e milho em escala comercial; as atividades de pequenos 
produtores no segmento de produtos alimentícios; a pecuária bovina de corte e leiteira. O município está inserido na Região 
Hidrográfica Amazônica, na sub-bacia do rio Xingu. Destaca-se a presença de inúmeros córregos e ribeirões presentes no 
município. Quanto às características do território, Cláudia apresenta clima equatorial continental úmido com estação seca 
definida da depressão sul-amazônica, temperatura média anual de 26°C. O relevo é de colinas amplas, com declividades mais 
acentuadas próximo aos vales dos rios que estão entalhados na porção meridional da área do município, com precipitação 
anual de 2.773,58 mm.  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água da área urbana de 
Cláudia é prestado pela concessionária Águas de 
Cláudia (Figura 1107). A captação é realizada por meio 
de mananciais subterrâneos (Figura 1108), contando 
com cinco poços “tubulares profundos”. A reservação é 
realizada por meio de quatro reservatórios (Figura 1109) 
que totalizam volume de 580 m³. O tratamento é 
simplificado utilizando-se para a desinfecção solução de 
hipoclorito de cálcio (Figura 1110) e fluoretação, uma 
solução de fluossilicato de sódio. A rede de 
abastecimento de água conta com uma EEAT (Figura 
1111) e apresenta mais de 56 km de extensão, 2.838 
ligações de um total de 3.011 economias. A Tabela 222 
mostra os indicadores do SAA de Cláudia, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tabela 222. Indicadores de desempenho do SAA 
 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,21 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 56 Km 

Volume total produzido diário  1.962 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 127,98 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 42,2 % 

Índice de inadimplência 30 % 

Índice de fluoretação de água  0,00 % 

Volume de reservação instalado 580 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 

Principais deficiências evidenciadas no sistema de abastecimento de água do município de Cláudia: falta de outorga no PT-06; 
falta de controle da concentração de cloro residual; o pH da água distribuída está abaixo do mínimo recomendado; o 
quantitativo de análises realizadas está abaixo do mínimo recomendado pela Portaria nº 2.914/2011; o SAA da concessionária 
Águas de Cláudia convive com um índice elevado de perdas na distribuição. 
 

Figura 1107. Sede 
Águas de Cláudia 

 

Figura 1108. PT-03  
 

 

Figura 1109. Reservatório 
elevado 01 

 

Figura 1110. Tanque de 
diluição do cloro 

 

Figura 1111. EE de 
água tratada 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A concessionária Águas de Cláudia é a responsável pelo serviço de 
esgotamento sanitário. A infraestrutura do sistema apresenta rede 
coletora do tipo separador absoluto, apresentando 33 km, uma 
estação elevatória de esgoto bruto (Figura 1112), tratamento 
preliminar com grade, caixa de areia, calha Parshall (Figura 1113) e 
tratamento secundário composto por lagoas de estabilização (Figura 
1114 e Figura 1115).  

Tabela 223. Indicadores de desempenho do SES de Cláudia 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 80 % 
Índice de coleta de esgoto 80 % 

Índice de tratamento de esgotos 100 % 
 

O efluente tratado é descartado no ribeirão Leda. A Tabela 223 mostra os indicadores do SES de Cláudia, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências do sistema: falta de manutenção das 
lagoas de tratamento, ausência de leito de secagem para o lodo produzido; trecho do emissário está exposto; a DBO do 
efluente tratado está acima do valor recomendado pela outorga da Sema-MT; corpo receptor do esgoto tratado com vazão 
muito baixa, o que pode não estar atendendo ao estabelecido; falta de controle e monitoramento do esgoto tratado e da 
qualidade da água do corpo receptor. 

Figura 1112. EEE de 
Cláudia 

 

Figura 1113. Tratamento 
preliminar 

 

Figura 1114. Lagoa de maturação 
 

 

Figura 1115. Tratamento de esgoto de 
Cláudia

 
 



207 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A prestação dos serviços do sistema de drenagem e manejo de 
águas pluviais está vinculada à administração direta, sob a 
titularidade da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Cláudia. O 
sistema de macrodrenagem é composto por dois canais artificiais 
construídos, sendo um de concreto armado, seção trapezoidal 
(Figura 1116) e aproximadamente 600 m de extensão; e o outro em 
estado natural com aproximadamente 150 metros de extensão, 
ambos transportam as águas interceptadas pelas galerias de águas 
pluviais e direcionam o volume de água ao curso d’água próximo à 
sede urbana, o ribeirão Leda. Quanto ao sistema de microdrenagem, 
este é constituído por meio-fio, sarjeta, bocas de lobo (Figura 1117 e 
Figura 1118), trechos de galerias (Figura 1119) e poços de visita em 
concreto.  

Tabela 224. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

62,03 % 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

50 % 

Extensão total de vias do 
município 

68,47 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

34,2 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas em drenagem detectados no perímetro urbano: falta de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas 
de macro e microdrengem existentes (Figura 1120); locais frequentes de alagamentos e pontos de erosão. Os indicadores do 
sistema de drenagem pluvial são apresentados na Tabela 224, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 
 

Figura 1116. Canal 
trapezoidal 

  

Figura 1117. Boca de 
lobo 

 

Figura 1118. Via com 
drenagem  

 

Figura 1119. Trecho de 
galeria em execução 

 

Figura 1120. Boca de 
lobo danificada

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de coleta, transporte dos resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais e limpeza urbana são realizados pela Prefeitura por meio da 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Os resíduos são acondicionados 
em calçadas ou lixeiras suspensas (Figura 1121). Após coletados (Figura 
1122), são encaminhados para uma área de transbordo (Figura 1123) e 
transportados para o Aterro Sanitário (Figura 1124) da empresa Sanorte, no 
distrito de Primaverinha, no município de Sorriso. Estima-se uma média 
mensal de 116.820 kg de resíduos domiciliares e comerciais na sede urbana 
de Cláudia, e uma geração per capita de 0,4462 kg/hab.dia.  

Tabela 225. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,46 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

100 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos RSS gerados nas unidades de saúde são terceirizados 
para a empresa Centro Oeste (Figura 1125). O município de Cláudia possui uma área destinada ao recebimento dos resíduos 
da limpeza urbana e da construção civil (lixão). Constatou-se ainda que não existe um local específico de despejo de resíduos 
inertes, como também não foram identificados bolsões de lixo no município. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e 
manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 225, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 
 

Figura 1121. Acondicionamento 
dos resíduos

 

Figura 1122. Caminhão 
usado na coleta

 

Figura 1123. Área de 
transbordo 

 

Figura 1124. Aterro de 
Sorriso 

  

Figura 1125. Abrigo 
temporário de RSS 

 

ÁREA RURAL 

A zona rural abrange quatro assentamentos rurais: P.A. 12 de Outubro, Keno, 
Zumbi dos Palmares e Terra de Viver. Quanto ao abastecimento de água, 
apenas o Assentamento Keno conta com sistema coletivo de abastecimento, 
que atende algumas residências e a escola municipal (Figura 1126) por meio de 
um poço tubular profundo. Nas demais localidades não há sistema público, 
sendo utilizados poços individuais, poços rasos (cacimbas) e até mesmo mina 
d’água. O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas comunidades se 
baseia em soluções individuais em sua maioria inadequadas – fossa rudimentar 
ou séptica (Figura 1127). No que se refere ao manejo de águas pluviais, 
nenhuma localidade possui dispositivos de drenagem, as ruas são de terra e 
sem calçada. Os assentamentos não são atendidos com coleta pela Prefeitura, 
e a disposição dos resíduos sólidos é realizada pelos próprios moradores que 
geralmente queimam, enterram e/ou utilizam como adubo e para alimentar 
animais. 

Figura 1126. Escola no assentamento 

 

Figura 1127. Solução individual de esgotamento 
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6.7.2 Feliz Natal 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 538 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
12º 22’ 35’’S e 54º 56’ 15’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
13.451 habitantes. No período 2000-2010, a taxa média de crescimento anual da população total foi 4,91%. As principais 
atividades econômicas do município são: a indústria madeireira, o extrativismo, a agricultura e a pecuária. O município está 
inserido na Região Hidrográfica Amazônica, na sub-bacia do rio Xingu. Destaca-se a presença de inúmeros córregos e 
ribeirões na área do município. Quanto às características do território, identifica-se um relevo com pouca variação, sendo 
dominantemente plano, seguido pelo suavemente ondulado. O clima em Feliz Natal é tropical. A pluviosidade média anual é de 
1.887 mm e a temperatura média anual é 24,9°C. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água e esgoto do município é 
prestado pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto – SAE (Figura 
1128). O município apresenta um sistema de abastecimento de 
água com as seguintes unidades: captação subterrânea através 
de seis poços artesianos (Figura 1129), sendo apenas quatro 
ativos; tratamento realizado por simples desinfecção (Figura 
1130); sistema de reservação com capacidade para 760 m³ 
(Figura 1131); rede de distribuição com 42 km é pressurizada por 
bombas (Figura 1132) e construída em tubos de PVC com 2.235 
ligações domiciliares. O sistema de abastecimento de água 
atende 89,41% da população urbana do município de Feliz Natal. 
A equipe de funcionários atua em diversas atividades como as de 
manutenção na rede de distribuição, operação das 
individualidades do sistema e outras atividades pertinentes ao 
abastecimento de água. Não há químico ou engenheiro 
responsável pelo tratamento da água, nem equipamentos 
necessários para análise da qualidade da água.  

Tabela 226. Indicadores de desempenho do SAA 
 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 3,15 R$/m³ 

Índice de hidrometração 99,95 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 42 Km 

Volume total produzido diário 1.919 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 139,8 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

89 % 

Índice de perdas na distribuição 35 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 760 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 

A Tabela 226 mostra os indicadores de desempenho do SAA de Feliz Natal, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências encontradas no sistema de abastecimento de água da sede urbana: 
reservação insuficiente; cobertura de abastecimento não abrange toda a área urbana; há macromedidor, mas não realizam 
leitura; laboratório incompleto para análise físico-química e microbiológica da água; elevado índice de perdas; falta de um 
responsável técnico para o sistema de abastecimento de água. 
 

Figura 1128. Sede 
SAE 

 

Figura 1129. Laje de 
proteção do PT-01  

 

Figura 1130. Tanque de 
diluição do cloro 

 

Figura 1131. 
Reservatório 

 

Figura 1132. Bomba 
pressurizadora 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Os serviços de esgotamento sanitário no município são de 
responsabilidade do SAE. No entanto, não existe um SES público. Para 
disposição dos esgotos sanitários produzidos são utilizadas soluções 
individuais inadequadas, como fossas rudimentares ou fossas negras 
(Figura 1133, Figura 1134). Em alguns casos são utilizados fossa e 
sumidouro (Figura 1135) A Tabela 227 expõe os indicadores de 
desempenho encontrados em Feliz Natal, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 227. Indicadores de desempenho do SES de 
Feliz Natal 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento 
urbano 

0,00 % 

Índice de coleta de esgoto 0,00 % 
Índice de tratamento de 

esgotos 
0,00 % 

 

Principais deficiências identificadas: ausência de sistema coletivo de coleta e tratamento que atenda toda a população urbana; 
ausência de fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento de esgoto empregados nas edificações; inexistência de 
cadastro das empresas prestadoras de serviço de limpeza de fossas no município. 

Figura 1133. Fossa rudimentar ao lado de ligação 
de água  

 

Figura 1134. Fossa rudimentar  
 

 

Figura 1135. Fossa séptica  
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A área urbana de Feliz Natal pode ser dividida em cinco microbacias 
hidrográficas que apresentam densidades de drenagem consideradas 
regulares e pobres, e relevo classificado, no geral, como plano. Quanto 
ao sistema de microdrenagem, este funciona por gravidade e é 
composto por manilhas de concreto, rede separadora de drenagem, 
com a existência de guias, meio-fio, sarjetas, poços de visita, bocas de 
lobo (Figura 1136 e Figura 1137) e caixas com grelha na sarjeta, onde 
são captadas as águas pluviais. O principal ponto de lançamento é o 
córrego Cascalheira (Figura 1138 e Figura 1139), que se localiza na 
região periférica da área urbana. Feliz Natal possui 62,5 km de malha 
viária na sua área urbana sendo 40% pavimentada; destas, apenas 9 
km equipados com microdrenagem profunda de águas pluviais. 
Demais vias pavimentadas contam com apenas drenagem superficial.  

Tabela 228. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

40 % 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

14,4 % 

Extensão total de vias do 
município 

62,5 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

25 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Não  - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas identificados: ocorrência de erosão em final de algumas ruas pavimentadas (Figura 1140), por falta de 
galerias; alagamentos de alguns pontos sem sistema de microdrenagem adequada; deficiência nos serviços de manutenção 
preventiva e corretiva do sistema existente. Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 228, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 1136. Boca de 
lobo em manutenção  

 

Figura 1137. Boca de 
lobo 

 

Figura 1138. Erosão na 
saída da galeria  

 

Figura 1139. Córrego que 
recebe macrodrenagem 

 

Figura 1140. Ponto de erosão  

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de coleta, transporte dos resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais e limpeza urbana são realizados pela Prefeitura por 
intermédio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Os resíduos 
são acondicionados em calçadas ou lixeiras suspensas (Figura 1141). 
No município existe um aterro sanitário com valas controladas, e como 
não possui licença de operação, o mesmo está inoperante. Por essa 
razão, os resíduos coletados vêm sendo encaminhados para o lixão da 
cidade (Figura 1142, Figura 1143 e Figura 1144).  

Tabela 229. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,74 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

O serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos RSS gerados nas unidades de saúde são de 
responsabilidade da empresa particular Paz Ambiental de Vilhena-RO (Figura 1145). Os indicadores do sistema dos serviços 
de limpeza urbana e manejo de resíduos estão na Tabela 229, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Não há programa de educação ambiental nem coleta seletiva na cidade. Foram identificados alguns 
pontos de descarte de resíduos sólidos domésticos, comerciais, de construção e demolição, restos de móveis e equipamentos 
eletrônicos, restos de animais mortos, resíduos de podas e capina, entre outros, denominados bolsões de lixo.  

Figura 1141. Lixeira de 
acondicionamento 

  

Figura 1142. Lixão de 
Feliz Natal

   

Figura 1143. Disposição 
de RCC no lixão 

  

Figura 1144. Vala inativa 
 

 

Figura 1145. Caminhão 
utilizado na coleta de RSCD 

 

ÁREA RURAL 

No município de Feliz Natal, há um assentamento denominado Ena e a 
comunidade Cruzeirinho. Não há sistema público de abastecimento, 
sendo utilizados poços individuais (Figura 1146 e Figura 1147), poços 
rasos (cacimbas) e até mesmo mina d’água. O sistema de 
esgotamento sanitário utilizado nas comunidades se baseia em 
soluções individuais inadequadas (fossa rudimentar ou séptica). No 
que se refere ao manejo de águas pluviais, nenhuma localidade possui 
dispositivos de drenagem, as ruas são de terra e sem calçada. Os 
assentamentos não são atendidos com coleta regular de resíduos pela 
Prefeitura Municipal. A disposição dos resíduos sólidos é realizada 
pelos próprios moradores que geralmente queimam, enterram e/ou 
utilizam como adubo e para alimentar animais. 

Figura 1146. Reservatório individual em Ena 

 

Figura 1147. Poço tubular utilizado para abastecimento em 
Ena 
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6.7.3 Ipiranga do Norte 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 414 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
12º 44’ 19’’S e 56º 31’ 06’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
7.171 habitantes. No período 2000-2010, a taxa média de crescimento anual da população total foi de 11%. As principais 
atividades econômicas do município são: agricultura, com culturas de soja, arroz e milho, e a pecuária, com sistema de cria, 
recria e engorda. O município está inserido na Região Hidrográfica do Rio Juruena-Teles Pires. Os principais mananciais 
superficiais de Ipiranga do Norte são os rios Branco e Verde. Quanto às características do território, identifica-se um relevo que 
apresenta pouca variação, sendo dominantemente plano e suavemente ondulado, seguido do ondulado. Quanto ao clima, 
temperaturas médias anuais entre 24,8º e 24,0ºC e os totais anuais médios de precipitação de 1.600 a 2.000 mm. Nota-se a 
ausência de Plano Diretor.  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O SAAE de Ipiranga do Norte (Figura 1148) é responsável pelos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O 
SAA é constituído por duas captações subterrâneas [PT-01 e PT-
02] (Figura 1149), tratamento, reservação, 35 km de rede de 
distribuição e 1.572 ligações ativas [100% hidrometradas]. O 
tratamento é realizado por simples cloração (Figura 1150 e Figura 
1151). A reservação é feita por meio de dois reservatórios (Figura 
1152), com capacidade total de 175 m3. A Tabela 230 expõe os 
indicadores de desempenho do sistema de abastecimento de 
água, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas: falta de bomba reserva para 
os poços utilizados; reservação insuficiente; falta de laboratório 
de controle da qualidade da água; número de amostras de água 
analisadas abaixo da quantidade mínima exigida pela Portaria nº 
2.914/2011 do MS. 

Tabela 230. Indicadores de desempenho do SAA Ipiranga do 
Norte 

 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,69 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 35 Km 

Volume total produzido diário 1.030 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 183,37 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 19,95 % 

Índice de inadimplência 30 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 580 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 

 

Figura 1148. Sede 
SAAE

 

Figura 1149. Poço PT-
01

 

Figura 1150. Aplicação de 
cloro na rede 

  

Figura 1151. Tanque de 
mistura de cloro

 

Figura 1152. Reservatório 
R-02 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Em Ipiranga do Norte o responsável pela prestação deste serviço é o 
SAAE, no entanto o município não dispõe de sistema de esgotamento 
sanitário público. A disposição do esgoto sanitário é feita de forma 
individual por meio de fossas sépticas, sumidouros e fossas negras 
(Figura 1153, Figura 1154, Figura 1155, Figura 1156 e Figura 1157). 
A Tabela 231 mostra os indicadores de desempenho de esgotamento 
sanitário de Ipiranga do Norte, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 231. Indicadores de desempenho do SES de Ipiranga 
do Norte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Principais deficiências identificadas: falta de sistema de esgotamento sanitário coletivo na cidade; a utilização de sistemas 
individuais inadequadas, como fossas rudimentares, contaminando o solo, recursos hídricos, lençol freático, atraindo vetores e 
expondo a população a doenças de veiculação hídrica; ausência de fiscalização quanto a esses sistemas individuais de 
tratamento de esgoto empregados nas edificações, e inexistência de cadastro das empresas prestadoras de serviço de limpeza 
de fossas no município. 

Figura 1153. Fossa ao 
lado de ligação de 

água 

 

Figura 1154. Fossa 
aberta em um terreno 

 

 

Figura 1155. 
Extravasamento de fossa 

na calçada 

 

Figura 1156. Construção de 
nova fossa na calçada 

 

 

Figura 1157. Córrego que 
vai receber os efluentes 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Ipiranga do Norte possui os seguintes corpos 
hídricos superficiais na sua proximidade: córrego São Pedro e rio Juá, 
que compõem o sistema de macrodrenagem. No município existem 42 
km de ruas abertas, com 26 km pavimentados. Das vias, 26 km 
possuem drenagem superficial com meio-fio e sarjeta. Desse total, 19 
km possuem drenagem profunda com bocas de lobo, poços de visita e 
tubulações para transporte da água coletada (Figura 1158, Figura 
1159, Figura 1160). Os dispositivos, em sua maioria, encontram-se em 
bom estado de conservação, observando-se somente em alguns casos 
a presença de lixo obstruindo as bocas de lobo e sarjetas, 
necessitando de limpeza e manutenção. A Tabela 232 expõe os 
indicadores de desempenho do sistema de manejo de águas pluviais, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Tabela 232. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

61,90 
% 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

45,23 
% 

Extensão total de vias do 
município 

42 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

26 
Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Não 
- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

 

Principais problemas de manejo de águas pluviais: ausência de um sistema de drenagem que contemple todo o perímetro 
urbano; ausência de fiscalização e manutenção preventiva do sistema; pontos de erosão em estágio avançado. 

Figura 1158. Boca de lobo em via 
pavimentada 

 

Figura 1159. Boca de lobo obstruída por 
folha e sujeiras

 

Figura 1160. Secretaria Municipal de Obras 
 

  

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de coleta dos resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais e de limpeza urbana são de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal, que dispõe de um caminhão 
compactador de 8 m³ (Figura 1161) e três funcionários para 
a coleta. O acondicionamento é feito em lixeiras 
improvisadas (Figura 1162). Inicialmente, os resíduos 
coletados são levados à estação de transbordo, onde são 
descarregados dos caminhões em contêineres metálicos de 
40 m³ (Figura 1163). O transporte dos contêineres ao aterro 
sanitário da Sanorte, no distrito de Primaverinha, em 
Sorriso-MT, é realizado de 3 a 4 vezes ao mês por 
caminhão de propriedade da empresa (Figura 1164).  

Tabela 233. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,73 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço de 

coleta de RSU 
100 

% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

- 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

Os resíduos de serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro licenciado por empresa privada 
especializada. A Tabela 233 expõe os indicadores do serviço de limpeza urbana, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. Nos anos de 2013 e 2014 houve implantação de coleta seletiva, mas não foi 
continuada. Em Ipiranga do Norte, a maioria dos pneus é disposta pelos próprios geradores e consumidores em um ponto 
de coleta da cidade onde ficam armazenados em local coberto e fechado. Os pneus são transportados para a empresa 
Votorantim, de Nobres, que os utilizam como fonte energética no processo de fabricação de cimento (Figura 1165). Foi 
observado ao lado da estação de transbordo um bolsão de lixo onde são dispostos os resíduos provenientes de podas, 
varrição, capina e roçagem e RCD. 
 

Figura 1161. Veículo 
utilizado para coleta de 

RSU

 

Figura 1162. Local de 
acondicionamento dos resíduos 

em Ipiranga do Norte 

 

Figura 1163. Estação de 
transbordo de Ipiranga 

do Norte

 

Figura 1164. Aterro 
sanitário Sanorte 

 

 

Figura 1165. Galpão de 
coleta de pneus 

 

 

ÁREA RURAL 
A área rural abrange os assentamentos Bogorni, Cristalmel, Eldorado 1, 
Furnas III, Mogiana, Mogiana 2 e Santa Irene. Quanto ao abastecimento de 
água, os locais utilizam soluções individuais, como poços rasos. Já em relação 
ao esgotamento sanitário, são utilizadas soluções individuais inadequadas 
(fossas negras ou rudimentares). Quanto ao manejo de águas pluviais, em 
nenhum local há pavimentação ou dispositivos de drenagem (Figura 1166). 
Em relação aos resíduos sólidos produzidos, não há coleta regular em 
nenhum local, sendo os resíduos produzidos enterrados ou incinerados em 
valas nos terrenos. 

Figura 1166. Bueiro improvisado em Santa Irene 
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6.7.4 Lucas do Rio Verde 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 360 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
13º04’33’’S e 55º54’41’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
61.515 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, de 8,96%. 
As principais atividades econômicas são as lavouras temporárias, com significativa produção agrícola exportável, como soja, 
milho e algodão, e a pecuária de médio e pequeno porte. A região urbana de Lucas do Rio Verde está inserida no aquífero da 
Bacia do Parecis, sendo os principais corpos hídricos o rio Verde e os córregos Azul, Formoso, Pedregulho, Sapezal, Piranha, 
Marape e Caititu. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado e clima 
mesotérmico quente e úmido. A precipitação anual média é de 1.883,34 mm. Nota-se que o município de Lucas do Rio Verde 
conta com Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) é a 
autarquia responsável pelo serviço de 
abastecimento de água de Lucas do Rio Verde. O 
sistema é composto por captação subterrânea por 
meio de 15 poços (Figura 1167 e Figura 1168), 
tratamento simplificado, consistindo apenas na 
desinfecção da água captada (Figura 1169), oito 
reservatórios (Figura 1170 e Figura 1171), adutora 
de água tratada, rede de distribuição de 346,4 km 
de extensão, ligações prediais com 20.081 ligações 
prediais ativas. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na 
Tabela 234, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 234. Indicadores de desempenho do SAA de Lucas do Rio Verde 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,60 R$/m³ 

Índice de hidrometração 99,4 % 

Índice de macromedição 73,3 % 

Extensão da rede de água 346,4 Km 

Volume total produzido diário 13.967 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 163,28 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 35,6 % 

Índice de inadimplência 10 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 11.350 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Principais deficiências identificadas: ausência de agência reguladora dos serviços; elevado índice de perdas; falta de 
macromedidor na saída dos reservatórios e estações pressurizadoras; ausência de gerador de energia reserva; alto 
crescimento populacional, fazendo com que o consumo se torne elevado, havendo problemas de eficiência no sistema; a 
maioria da distribuição é feita por pressurização, que além de ser mais onerosa, propicia elevadas perdas por vazamentos e 
desperdícios; alguns poços bombeiam água diretamente na rede; localização de reservatórios em pontos não estratégicos, 
necessitando de sistema de pressurização e rede adutora. 

Figura 1167. PT-05  
 

 

Figura 1168. PT-04  
 

 

Figura 1169. Sistema de 
desinfecção dos poços 

 

Figura 1170. 
Reservatório RAP-04

 

Figura 1171. Reservatório 
REL-30

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) é a autarquia 
responsável pelo serviço de esgotamento de Lucas do Rio Verde. O 
sistema é composto por rede coletora do tipo separadora absoluta, com 
80 km de extensão, que atende 39% da cidade, cinco estações 
elevatórias de esgoto bruto (Figura 1172), tratamento composto por três 
ETEs (Figura 1173, Figura 1174 e Figura 1175) e 6.025 ligações 
prediais. Nos outros 61% da cidade, o sistema de esgotamento é do tipo 
individual caracterizado por fossas sépticas e sumidouros, fossas negras 
ou rudimentares. A Tabela 222 expõe os indicadores do sistema de 
esgotamento, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tabela 235. Indicadores de desempenho do SES de 
Lucas do Rio Verde 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 39,00 % 
Índice de coleta de esgoto 25,29 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

100 % 

 

Principais deficiências encontradas: ausência de agência reguladora dos serviços; ausência de geração própria de energia nas 
elevatórias e ETEs; não universalização do atendimento de coleta e tratamento de esgoto; problemas estruturais na ETE UASB 
e de operação na ETE Lagoas, pois esta trabalha em sua capacidade limite e recebe muitos efluentes de caminhões limpa-
fossa (Figura 1176); ausência de fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento de esgoto. 

Figura 1172. EEE Lagoas 
 

 

Figura 1173. Reator 
UASB

 

Figura 1174. Reator 
Biológico de Leito Móvel

 

Figura 1175. Lagoa 
anaeróbia

 

Figura 1176. Desarenador 
com efluente de limpa-fossa 

 



216 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Lucas do Rio Verde é cortada pelos corpos 
hídricos rio Verde e seus afluentes ribeirão Quatá, córrego Lucas do 
Rio Verde, córrego Cabo Xixi e córrego Cabo Godoy – que compõem 
o sistema de macrodrenagem. Na marginal esquerda da rodovia BR-
163 existem dispositivos de macrodrenagem, sendo que 1.009 
metros são de canal permeável, 1.640 m de canal impermeável e 720 
m de canal fechado utilizando manilhas de concreto (Figura 1177). A 
sede do município possui malha viária com extensão de 409,61 km, 
sendo 395,72 km de vias pavimentadas. Das pavimentadas, 148,46 
km possuem drenagem superficial, e 130,14 km, drenagem profunda. 
Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados 
na Tabela 236, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 236. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

97 % 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

32 
% 

Extensão total de vias do 
município 

409,61 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

395,72 
Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim 
- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Sim - 

 

Principais problemas identificados no perímetro urbano: ausência de sistema de drenagem que comtemple todo o município; 
ineficiência nos serviços de manutenção dos dispositivos existentes; dispositivos danificados (Figura 1178 e Figura 1179); 
pontos de alagamentos e erosões (Figura 1180 e Figura 1181). 

Figura 1177. Canal 
impermeável 

 

Figura 1178. 
Dispositivo danificado

 

Figura 1179. Dispositivo 
danificado 

 

Figura 1180. Erosão em 
via não pavimentada 

 

Figura 1181. Processo 
erosivo

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) é o responsável pelos 
serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos, para o que conta com nove caminhões compactadores de 15 m³ 
(Figura 1182) e 25 funcionários para a coleta. Inicialmente, os RSUs 
coletados são levados ao Ecoponto, e, em seguida, à estação de 
transbordo, onde são descarregados dos caminhões em contêineres 
metálicos de 40 m³ (Figura 1183). O transporte dos contêineres ao aterro 
sanitário, localizado a 35 km, no distrito de Primaverinha, em Sorriso, é 
realizado diariamente por dois caminhões de propriedade do SAAE (Figura 
1184). 

Tabela 237. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,90 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

100 
% 

Coleta seletiva Sim - 
 

Os resíduos de serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro licenciado por empresa privada. A Tabela 237 
expõe os indicadores do serviço de limpeza urbana, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. Há na cidade a Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis de Lucas do Rio Verde (Acorlucas), que possui 12 
famílias associadas que trabalham nas dependências do Ecoponto Municipal (Figura 1185). Os resíduos de construção e 
demolição gerados no município são levados à Central Verde de Recebimento, também chamada de aterro de RSCC (Figura 
1186). 

Figura 1182. Veículo 
utilizado na coleta de RSU 

 

 

Figura 1183. Estação 
de transbordo de L. do 

R. Verde

 

Figura 1184. Aterro 
Sanitário de Primaverinha 

 

 

Figura 1185. Galpão 
de reciclagem  

 

 

Figura 1186. Resíduos de 
construção dispostos na 

Central Verde

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o distrito de Groslândia, as comunidades Itambiquara 
e São Cristóvão. Quanto ao abastecimento de água, a responsabilidade é 
do SAAE, e Groslândia e Itambiquara utilizam poços tubulares, enquanto 
São Cristóvão utiliza poços rasos individuais (Figura 1187). O sistema de 
esgotamento sanitário utilizado nas localidades se baseia em soluções 
individuais (fossa negra ou rudimentar). No que tange ao manejo de águas 
pluviais, em Groslândia há pavimentação asfáltica em todas as ruas, 
porém sem dispositivos de microdrenagem superficial com sarjetas e 
meios-fios na maioria. Em Itambiquara e São Cristóvão, apenas a avenida 
principal é pavimentada e não há dispositivos de drenagem. Quanto à 
coleta e destinação final dos resíduos sólidos, em todas as localidades há 
coleta regular pelo SAAE, sendo os resíduos encaminhados à estação de 
transbordo (Figura 1188). 

Figura 1187. Poço tubular em Itambiquara

 

Figura 1188. Acondicionamento dos resíduos em 
Groslândia 
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6.7.5 Nova Mutum 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 269 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
13º49’04’’S e 56º05’16’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
42.607 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, de 7,88%. 
As principais atividades econômicas são as lavouras de soja, cana-de-açúcar, milho, café, arroz, feijão e algodão, indústrias de 
beneficiamento de grãos e produção de açúcar e de etanol, além do setor de alimentos com produção de derivados da carne 
suína. A região urbana de Nova Mutum está inserida na Região Hidrográfica do Rio Juruena-Teles Pires, sendo o principal 
corpo hídrico o rio dos Patos. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado, 
clima tropical com temperatura média anual de 24,6ºC. A precipitação anual média é de 1.934 mm. Nota-se que o município 
possui Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) é a autarquia 
responsável pelo serviço de abastecimento de água de Nova 
Mutum (Figura 1189). O sistema é composto por captação 
subterrânea por meio de 11 poços (Figura 1190), adutoras de 
água bruta, tratamento simplificado, consistindo apenas na 
desinfecção da água captada (Figura 1191), quatro 
reservatórios (Figura 1192), adutora de água tratada, rede de 
distribuição com 232,9 km de extensão, e 13.176 ligações 
domiciliares de água. A sede urbana do município possui 
sistema de abastecimento de água em bom estado de 
conservação com regulares manutenções. Nota-se que há 
uma boa gestão do sistema, com constante substituição de 
equipamentos por outros mais modernos (Figura 1193). Os 
indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 238, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 238. Indicadores de desempenho do SAA de Nova Mutum 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,81 R$/m³ 

Índice de hidrometração 97,4 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 232,9 Km 

Volume total produzido diário  9.747,85 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 193,51 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

99,83 
% 

Índice de perdas na distribuição 33,23 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 2.700 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Principais deficiências identificadas no sistema: falta de macromedidor na saída dos reservatórios e estação pressurizadora; 
ausência de setorização da rede de distribuição; elevado índice de crescimento populacional fazendo com que o consumo se 
torne elevado, havendo problemas de eficiência no sistema; intermitência na distribuição em alguns bairros. 

Figura 1189. Sede do 
SAAE 

 

Figura 1190. Poço Tubular 
PT-07 

 

Figura 1191. Bomba 
dosadora de cloro 

 

Figura 1192. Reservatório 
metálico R-05

 

Figura 1193. Medidor 
ultrassônico de vazão

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) é a autarquia 
responsável pelo serviço de esgotamento de Nova Mutum. Na 
sede urbana, o sistema de esgotamento é do tipo individual 
caracterizado por fossas sépticas e sumidouros, fossas 
negras ou rudimentares. No ano de 2014, o poder público 
municipal contratou uma empresa para elaboração de projeto 
de esgotamento sanitário de toda a sede urbana municipal, 
porém, ainda não há recursos destinados para a implantação. 

Tabela 239. Indicadores de desempenho do SES de Nova Mutum 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

A sede urbana conta com uma empresa de limpa-fossa que não possui licença ambiental, de forma que acaba despejando 
todo o material no solo do lixão municipal, sem qualquer tratamento prévio, ocasionando contaminação do local (Figura 1194 e 
Figura 1195). A Tabela 239 expõe os indicadores do sistema, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de esgotamento que contemple toda a área 
urbana; não execução das obras previstas no projeto; ausência de corpo técnico responsável pelo sistema de esgotamento; 
ausência de controle quanto à execução de tratamento individual; pontos de poluição pontual de despejo clandestino de esgoto 
(Figura 1196). 

Figura 1194. Efluente de caminhão limpa-
fossa despejado no lixão 

 

Figura 1195. Local de acumulação dos rejeitos  
 

 

Figura 1196. Complexo dos Lagos, que o 
córrego Bujuizinho percorre 

 



219 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Nova Mutum é cortada pelos corpos hídricos 
córrego Bujuizinho e proximidade do córrego Bujuí, que deságuam 
no rio dos Patos – que compõem o sistema de macrodrenagem. 
Fazem parte, também, do sistema de macrodrenagem, vários lagos 
artificiais, em série, no centro da cidade. A sede do município possui 
malha viária com extensão de 152 km, sendo 147 km de vias 
pavimentadas. Do total das vias, 147 km possuem drenagem 
superficial com meio-fio e sarjeta, e 63,21 km, drenagem profunda 
com bocas de lobo, poços de visita e tubulações de transporte de 
água (Figura 1197). Os dispositivos, em sua maioria, encontram-se 
em bom estado de conservação, somente em alguns casos há 
presença de lixo obstruindo as bocas de lobo e sarjetas (Figura 
1198).  

Tabela 240. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

96,71 
% 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

41,6 
% 

Extensão total de vias do 
município 

152 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

147 
Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim 
- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Sim - 

 

Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 240, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Principais problemas encontrados no perímetro urbano: deficiência nos serviços de manutenção 
preventiva e corretiva dos sistemas de macro e microdrenagem existentes; alagamentos frequentes (Figura 1199 e Figura 
1200) ao longo do leito do vale central da cidade; deficiência do sistema de microdrenagem; pontos de erosão (Figura 1201); 
ligações clandestinas de esgoto na rede de águas pluviais; necessidade de um projeto de macrodrenagem urbana, com 
estudos de todas as microbacias hidrográficas que contribuem para o perímetro urbano, e avaliação da capacidade limite dos 
sistemas existentes. 
Figura 1197. Lagos de 

deságue pluvial 

  

Figura 1198. Lixo na 
entrada da boca de lobo 

 

Figura 1199. Alagamento 
em Nova Mutum 

 

Figura 1200. Ponto de 
alagamento - Av. Mutum 

 

Figura 1201. Erosão em 
Nova Mutum 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) é o responsável 
pelos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos 
sólidos urbanos. Dispõe de 20 funcionários e três caminhões 
compactadores. O acondicionamento dos resíduos é feito em lixeiras 
suspensas ou nas próprias calçadas (Figura 1202). Os resíduos são 
levados para a estação de transbordo, onde são descarregados em 
contêineres metálicos de 40 m³ (Figura 1203 e Figura 1204).  

Tabela 241. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,946 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço de 

coleta de RSU 
100 

% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

100 
% 

Coleta seletiva Sim - 
 

O transporte dos contêineres ao aterro sanitário Sanorte, localizado a 130 km, no distrito de Primaverinha, é diário com 
caminhão que comporta dois contêineres acoplados. Os resíduos de serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em 
aterro licenciado por empresa privada. O município possui extenso programa de reciclagem administrado pelo SAAE, 
denominado Projeto Reciclo, que consiste na distribuição de sacolas especiais nos bairros, coleta, triagem e venda do material 
a empresas especializadas (Figura 1205 e Figura 1206). Os indicadores do sistema dos serviços limpeza urbana e manejo de 
resíduos estão na Tabela 241, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 1202. Lixeira de 
resíduos domiciliares 

 

Figura 1203. Estação de 
transbordo 

 

Figura 1204. Contêineres 
metálicos 

 

Figura 1205. Galpão do 
Projeto Reciclo

 

Figura 1206. Materiais 
separados para venda 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange a comunidade São Manoel, o assentamento 
Pontal do Marapê e o distrito de Ranchão. Quanto ao abastecimento 
de água, os locais utilizam poços tubulares. O sistema de 
esgotamento sanitário utilizado nas localidades se baseia em 
soluções individuais inadequadas (fossa negra ou rudimentar). No 
que tange ao manejo de águas pluviais, apenas em Ranchão há 
sistema de drenagem com boca de lobo, sarjeta, meio-fio, 
pavimentação das vias, construção de calçadas (Figura 1207). 
Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, tais serviços 
são terceirizados apenas no distrito de Ranchão, enquanto nos 
demais locais os resíduos são enterrados e incinerados em valas 
nos terrenos (Figura 1208). 

Figura 1207. Sistema de drenagem em Ranchão

 

Figura 1208. Vala para disposição dos resíduos em Pontal do 
Marapê 
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6.7.6 Santa Carmem 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 510 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
11º58’01’’S e 55º16’46’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 4.360 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, de 1,25%. As 
principais atividades econômicas são a agricultura, a pecuária de cria, recria e corte e o extrativismo madeireiro. A região 
urbana de Santa Carmem está inserida na Região Hidrográfica Amazônica e sub-bacia do rio Xingu, e tem como o principal 
corpo hídrico o rio Azul. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado. Possui 
clima equatorial continental úmido. A precipitação anual média é de 1.795,5 mm. Nota-se a inexistência de Plano Diretor no 
município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A concessionária Águas de Santa Carmem é a responsável pelo 
serviço de abastecimento de água do município (Figura 1209). O 
sistema é composto por captação subterrânea por meio de dois poços 
(Figura 1210), adutoras de água bruta, tratamento simplificado, 
consistindo apenas na desinfecção da água captada (Figura 1211), um 
reservatório (Figura 1212), rede de distribuição com 25,22 km de 
extensão, em PVC e 1.248 ligações domiciliares de água (Figura 
1213). Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 242, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: vazão horária de água 
captada pelo PT-01 está acima da vazão outorgada pela Sema-MT; as 
adutoras dos PT-01 e PT-02, encaminhadas até o reservatório (REL-
01), são em PVC, necessitando serem trocadas por ferro galvanizado; 
a reservação existente apresenta déficit de 47 m³; o pH da água 
distribuída está abaixo do mínimo recomendado; o quantitativo de 
análises realizadas para os parâmetros de coliformes totais e 
Escherichia coli está abaixo do mínimo recomendado pela Portaria nº 
2.914/2011. 

Tabela 242. Indicadores de desempenho do SAA de Santa 
Carmem 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,51 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 25,22 Km 

Volume total produzido diário 788 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 154,46 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 
% 

Índice de perdas na distribuição 31,10 % 

Índice de inadimplência 1,84 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 150 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- 
m³/hora 

 

Figura 1209. Sede da 
concessionária 

 

Figura 1210. Poço 
tubular PT-01

 

Figura 1211. Tanque de 
cloração 

 

Figura 1212. Reservatório 
elevado REL-01 

 

Figura 1213. Ligação 
domiciliar hidrometrada

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A Prefeitura é a responsável pelo serviço de esgotamento sanitário de 
Santa Carmem. Na sede urbana, observa-se que o sistema de 
esgotamento é do tipo individual caracterizado por fossas sépticas e 
sumidouros, fossas negras ou rudimentares (Figura 1214 e Figura 
1215). Alguns consumidores apresentam também filtro anaeróbio. 
Segundo o Censo de 2010, sobre características dos domicílios 
urbanos e do seu entorno, o município de Santa Carmem possuía 
1.172 domicílios particulares permanentes; destes, 1.169 residências 
possuíam banheiro ou sanitário. No entanto, apenas 107 residências 
possuíam fossa séptica, nove residências estavam interligadas a 
galerias de águas pluviais e 1.053 residências possuíam outro tipo de 
esgotamento sanitário. A Tabela 243 expõe os indicadores do sistema 
de esgotamento, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de 
esgotamento que contemple toda a área urbana; falta de corpo técnico 
responsável pelo sistema de esgotamento; inexistência de controle 
quanto à execução de tratamento individual; o município não dispõe de 
cadastro técnico dos sistemas individuais existentes; não se pode 
afirmar que as fossas sépticas e sumidouros existentes atendem à 
NBR 7.229/92, quanto a aspectos construtivos e de limpeza periódica. 

Tabela 243. Indicadores de desempenho do SES de Santa 
Carmem 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 1214. Fossa 
instalada 

 

Figura 1215. Fossa instalada 
em uma residência
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Na região urbana de Santa Carmem não há canais artificiais ou galerias de 
grandes dimensões para o manejo das águas pluviais. Assim, o 
escoamento da microdrenagem é direcionada aos dois cursos d’água 
próximos à sede urbana, o ribeirão Marilda e o córrego Carolina – 
componentes do sistema de macrodrenagem (Figura 1216). A sede do 
município possui malha viária com extensão de 48,51 km, sendo 23,86 km 
de vias pavimentadas. Do total das vias, 14,75 km possuem pavimentação 
com drenagem profunda (Figura 1217), e 8,08 km não são pavimentados 
mas possuem drenagem profunda. Os indicadores do sistema de 
drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 244, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas encontrados: ausência de sistema de drenagem que 
comtemple todo o município; ausência de fiscalização e manutenção dos 
dispositivos existentes (Figura 1218); locais frequentes de enxurradas e 
alagamentos (Figura 1219); pontos de erosão (Figura 1220). 

Tabela 244. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 
49,18 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 
47,06 % 

Extensão total de vias do 
município 

48,51 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

23,86 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1216. Ribeirão 
Marilda 

 

Figura 1217. Via com 
boca de lobo dupla

 

Figura 1218. Boca de 
lobo danificada

 

Figura 1219. Enxurrada 
na Av. Riachuelo

 

Figura 1220. Ponto de 
deságue com erosão

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Secretaria de Obras, que dispõe de três 
funcionários e um caminhão compactador de 15 m³ para a coleta (Figura 
1221). Os resíduos são acondicionados em lixeiras improvisadas e em 
tambores (Figura 1222). Não há tratamento residual e todo material é 
disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1223), distante 900 m 
da área urbana. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo 
de resíduos estão apresentados na Tabela 245, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 245. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,922 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro licenciado por empresa privada. Não há 
programa de educação ambiental nem de coleta seletiva, mas há presença de catadores informais no lixão. Há coleta de 
resíduos de construção civil pela Prefeitura, mensalmente, quando os mesmos são dispostos no lixão (Figura 1224). Em Santa 
Carmem a Prefeitura informou que realiza a estocagem dos pneus em depósito do município, e quando atinge determinado 
volume de lotação do depósito, as empresas Reciclanip e Ecopneus realizam a coleta e a destinação adequada (Figura 1225). 

Figura 1221. Veículo 
utilizado para coleta de 

RSU

 

Figura 1222. 
Acondicionamento dos 

resíduos 

 

Figura 1223. Lixão de 
Santa Carmem 

 

 

Figura 1224. Resíduos de 
construção civil dispostos 

no lixão

 

Figura 1225. Depósito 
para armazenamento de 

pneus

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o assentamento Casulo. Quanto ao abastecimento de 
água, os locais utilizam dois poços tubulares e dois reservatórios para o 
abastecimento (Figura 1226). O sistema de esgotamento sanitário utilizado 
no assentamento se baseia em soluções individuais inadequadas – fossa 
negra ou rudimentar (Figura 1227). No que tange ao manejo de águas 
pluviais, não há pavimentação nem dispositivos de drenagem. Quanto à 
coleta e destinação final dos resíduos sólidos, há coleta regular pela 
Prefeitura, que encaminha os resíduos até o lixão do município. 

Figura 1226. Área do SAA do assentamento Casulo

 

Figura 1227. Laje de fossa rudimentar instalada 
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6.7.7 Santa Rita do Trivelato 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 445 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
13º49’05’’S e 55º16’23’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 3.231 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, de 7,0%. As 
principais atividades econômicas são a agricultura, com lavouras de soja, milho e algodão, indústrias madeireiras, de 
reflorestamento e a heveicultura. A região urbana de Santa Rita do Trivelato está inserida na Região Hidrográfica Amazônica, e 
tem como principais corpos hídricos o rio Morocó e o córrego Mutum. Quanto às características do território, identifica-se um 
relevo plano a suavemente ondulado. Possui clima equatorial continental úmido, com temperatura média de 25,1°C. A 
precipitação anual média é de 1.761 mm. Inexiste Plano Diretor no município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água de Santa Rita do Trivelato (Figura 
1228). O sistema é composto por captação subterrânea por meio de 
quatro poços tubulares (Figura 1229 e Figura 1230), tratamento 
simplificado, consistindo apenas na desinfecção da água captada 
(Figura 1231), três reservatórios (Figura 1232), rede de distribuição 
com 25 km de extensão, e 694 ligações domiciliares. Os indicadores 
do sistema de abastecimento de água estão apresentados na Tabela 
246, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: falta de leitura 
macromedidor na saída dos poços; ausência de cadastro da rede de 
abastecimento de água; ausência de setorização da rede de modo a 
auxiliar no controle de perdas; ausência de gerador de energia; 
elevado consumo per capita produzido e per capita efetivo; 
inexistência de dados sobre inadimplência; pH da água distribuída 
abaixo do recomendado; não há divulgação anual da qualidade da 
água distribuída; tabela de tarifas desatualizadas. 

Tabela 246. Indicadores de desempenho do SAA de Santa 
Rita do Trivelato 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 0,61 R$/m³ 

Índice de hidrometração 97,7 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 25 Km 

Volume total produzido diário 737,28 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,40 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 
% 

Índice de perdas na distribuição 59,22 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 295 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- 
m³/hora 

 

Figura 1228. Sede do 
DAE 

 

Figura 1229. Poço 
tubular PT-01

 

Figura 1230. Poço 
tubular PT-04

 

Figura 1231. Bomba 
dosadora para cloração 

 

Figura 1232. Reservatório 
metálico R-01

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de esgotamento sanitário de Santa Rita do Trivelato. Na sede 
urbana, observa-se que o sistema de esgotamento é do tipo individual 
caracterizado por fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou 
rudimentares (Figura 1233). Encontra-se em fase de implantação o 
sistema de esgotamento sanitário coletivo, por meio do convênio com 
a Funasa. O percentual executado, até a data de 08/11/2015, é de 
11,3%. O sistema de esgotamento sanitário a ser implantado prevê: 
6.077 metros de rede coletora; 300 ligações prediais; uma EEE com 
capacidade de vazão de 29,56 litros/s, que bombeará todo esgoto 
primário para uma linha de recalque de 3.159 metros até a ETE. O 
tratamento a ser implantado consiste em dois sistemas com 
funcionamento em paralelo, ambos com estrutura composta por: 
gradeamento, caixa de areia, medidor de vazão, lagoa anaeróbica, 
lagoa facultativa, lagoa de maturação, medição de vazão do efluente 
e lançamento no córrego Mutum. A Tabela 247 expõe os indicadores 
do sistema, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de 
esgotamento que contemple toda a área urbana; ausência de controle 
quanto à execução de tratamento individual; o município não faz o “as 
built”, dessa forma, quanto às poucas fossas sépticas executadas, 
não há menção se estas atendem aos requisitos da norma ABNT 
7229/92, referente a aspectos construtivos e de limpeza periódica; 
paralisação das obras de implantação do SES da sede urbana.  

Tabela 247. Indicadores de desempenho do SES de Santa 
Rita do Trivelato 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 1233. Fossa implantada em terreno
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Santa Rita do Trivelato é margeada pelo rio Morocó e 
pelo córrego Mutum – que compõem o sistema de macrodrenagem. A sede 
do município possui malha viária com extensão de 16,2 km, sendo 6,65 km 
de vias pavimentadas. Do total das vias, 6,65 km possuem pavimentação 
com drenagem superficial e profunda (Figura 1234), e 1,1 km não possui 
pavimentação mas conta com drenagem profunda (Figura 1235). Os 
indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 
248., tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.  

Principais problemas no perímetro urbano: ausência de sistema de 
drenagem que comtemple todo o município; ausência de fiscalização e 
manutenção dos dispositivos existentes (Figura 1236); vias danificadas; 
assoreamento do córrego Mutum (Figura 1237 e Figura 1238); pontos de 
erosão em vias não pavimentadas; ausência de cadastro da rede; ligações 
clandestinas de esgoto na galeria de águas pluviais. 

Tabela 248. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 
41,1 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 
6,79 % 

Extensão total de vias do 
município 

16,2 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

6,65 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Não - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1234. Via 
pavimentada com boca 

de lobo

 

Figura 1235. Boca de 
lobo em via não 

pavimentada

 

Figura 1236. Boca de 
lobo danificada 

 

 

Figura 1237. 
Assoreamento do córrego 

Mutum

 

Figura 1238. Nascente do 
córrego Mutum assoreada

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Secretaria de Obras, que dispõe de equipe e um 
caminhão compactador de 12 m³ para a coleta (Figura 1239). Os resíduos 
são acondicionados em calçadas, lixeiras improvisadas e em tambores. 
Não há tratamento dos resíduos e todo material coletado é disposto em 
vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1240 e Figura 1241), distante 4,7 da 
área urbana. Os indicadores de qualidade do manejo de resíduos estão 
apresentados na Tabela 249, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 249. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

1,05 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro licenciado por empresa privada (Figura 1242). 
Não há programa de educação ambiental nem de coleta seletiva. Os catadores retiram alguns resíduos recicláveis quando são 
dispostos pela população, para a coleta. Em Santa Rita do Trivelato há ponto de coleta de pneus na sede da Secretaria de 
Obras, porém não há qualquer tipo de proteção do material ou empresa de destinação do produto. Foi observada a presença 
de resíduos volumosos no lixão (Figura 1243). 

Figura 1239. Veículo 
utilizado para coleta de 

RSU

 

Figura 1240. Lixão de 
Santa Rita do Trivelato 

 

 

Figura 1241. Resíduos de 
poda dispostos no lixão

 

Figura 1242. 
Acondicionamento dos 

RSS

 

Figura 1243. Resíduos 
volumosos dispostos no 

lixão

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange a comunidade Pacoval. Quanto ao abastecimento de 
água, a comunidade utiliza um poço tubular, um reservatório e tratamento 
simplificado (Figura 1244). O sistema de esgotamento sanitário utilizado no 
assentamento se baseia em soluções individuais inadequadas (fossa negra 
ou rudimentar). No que tange ao manejo de águas pluviais, não há 
pavimentação nem dispositivos de drenagem. Notou-se erosão nas vias 
em decorrência do escoamento superficial (Figura 1245). A coleta dos 
resíduos é regular, feita pela Prefeitura Municipal, que os transportam para 
o lixão do município. Notou-se que ainda assim alguns moradores 
queimam os resíduos. 

Figura 1244. Poço tubular utilizado em Pacoval

 

Figura 1245. Via não pavimentada com erosão 
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6.7.8 Tapurah 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 388 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
12º44’19”S e 56º31’06”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
12.967 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento (-1,06%). 
Tapurah possui sua base econômica assentada no setor primário, com agricultura temporária dedicada ao cultivo da soja, 
milho, algodão, arroz e feijão; a suinocultura e avicultura e pecuária de cria, recria e corte. O município está inserido na Região 
Hidrográfica Amazônica, e apresenta como principal corpo hídrico o córrego Mirim. Quanto às características do território, 
identifica-se um relevo plano a ondulado, clima tropical, com precipitação de 2.019 mm e temperatura média anual entre 24 e 
24,8ºC. Nota-se que há legislação municipal específica que estabelece diretrizes e disciplina o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água de Tapurah. O sistema é composto 
por captação subterrânea por meio de quatro poços tubulares (Figura 
1246 e Figura 1247), tratamento simplificado, consistindo apenas na 
desinfecção da água captada (Figura 1248), dois reservatórios (Figura 
1249), rede de distribuição com 38,7 km de extensão, em PVC, e 3.410 
ligações domiciliares. Os indicadores do sistema estão apresentados na 
Tabela 250, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas: reservação de água do município 
não é suficiente; ausência de setorização da rede, de modo a auxiliar no 
controle de perdas; ausência de cadastro da rede; falta de programas de 
substituição de hidrômetros com mais de cinco anos de funcionamento; 
maior parte da distribuição é feita por pressurização, que, além de ser 
mais onerosa, propicia elevadas perdas; intermitência na distribuição; 
não há divulgação anual da qualidade da água distribuída. A Figura 1250 
expõe o gerador de energia de bombas, caso haja pane elétrica. 

Tabela 250. Indicadores de desempenho do SAA de 
Tapurah 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 0,78 R$/m³ 

Índice de hidrometração 97,94 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 38,7 Km 

Volume total produzido diário 1.763 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 148,61 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

94,73 
% 

Índice de perdas na 
distribuição 

38,92 
% 

Índice de inadimplência 20 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

250 
m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- 
m³/hora 

 

Figura 1246. Poço 
tubular PT-02

 

Figura 1247. Poço 
tubular PT-04

 

Figura 1248. Tanque de 
preparo da solução

 

Figura 1249. 
Reservatório REL-01 

 

Figura 1250. Gerador de 
energia de bombas

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de esgotamento sanitário de Tapurah. O sistema contempla a 
rede coletora, estação elevatória de esgoto (Figura 1251), estação de 
tratamento de esgoto [ETE] (Figura 1252) e emissário (Figura 1253). O 
sistema está inoperante pela falta de Licença. O projeto foi dividido em 
duas etapas, e houve instalação da rede coletora na primeira etapa, que 
contempla os bairros Jardim Juliana, Jardins e parte do Centro. O 
município já possui projeto do sistema de esgotamento da segunda 
etapa. Porém, ainda não há recursos para sua implantação. Nas demais 
ruas o sistema de esgotamento sanitário é do tipo individual 
caracterizado por fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou 
rudimentares (Figura 1254).  

Tabela 251. Indicadores de desempenho do SES 
Tapurah 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 13,3 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

A Tabela 251 expõe os indicadores do sistema de esgotamento, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Principais deficiências encontradas: sistema de esgotamento sanitário existente está inoperante por falta 
de licenciamento; o sistema implantado não atende toda área urbana; não execução das obras previstas no projeto; ausência 
de controle quanto à execução de tratamento individual; o município não dispõe de cadastro técnico dos sistemas individuais 
existentes; ligações clandestinas de esgoto; lançamento incorreto de lodo de fossa no lixão (Figura 1255). 

Figura 1251. EEE de 
Tapurah

 

Figura 1252. Reator 
UASB desativado

 

Figura 1253. Emissário de 
esgoto de Tapurah

 

Figura 1254. Fossa 
instalada em calçada 

 

Figura 1255. Efluente de 
fossas no lixão
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Tapurah é margeada pelo córrego Mirim e 
outros córregos ainda não nomeados – que compõem o 
sistema de macrodrenagem. A sede do município possui malha 
viária com extensão de 50,77 km, sendo 46,59 km de vias 
pavimentadas. Do total das vias, 46,59 km possuem 
pavimentação com drenagem superficial e profunda, e 1,42 km 
não possui pavimentação, mas contém drenagem profunda. Há 
390 bocas de lobo no município, sendo 323 em bom estado de 
conservação e 67 danificadas (Figura 1256 e Figura 1257). Os 
indicadores do sistema de drenagem pluvial estão 
apresentados na Tabela 252, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 252. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem 
pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

91,76 % 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

94,5 % 

Extensão total de vias do 
município 

50,77 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

46,79 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas encontrados no perímetro urbano: pavimentos danificados; alagamentos em vias públicas; acentuados 
processos erosivos (Figura 1258 e Figura 1259); deslizamento de terra (Figura 1260); dispositivos de drenagem danificados; 
ligações clandestinas de esgoto na rede de águas pluviais. 

 

Figura 1256. Boca de 
lobo em bom estado

 

Figura 1257. Boca de 
lobo danificada

 

Figura 1258. “Buracão 1’’ 

 

Figura 1259. “Buracão 2’’

 

Figura 1260. Local onde há 
deslizamento de terra 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Prefeitura Municipal é a responsável pelos serviços de coleta e 
transporte dos resíduos sólidos urbanos. Dispõe de um caminhão 
compactador de 19 m³ (Figura 1261) e equipe para a coleta. O 
acondicionamento dos resíduos é feito em lixeiras suspensas, tambores 
e também nas calçadas. Inicialmente, os RSUs coletados são levados à 
estação de transbordo, que fica na mesma área do lixão existente, e 
onde são descarregados em contêineres metálicos de 40 m³ (Figura 
1262). O transporte dos contêineres é feito até o aterro sanitário Sanorte, 
localizado a 141 km, no distrito de Primaverinha, em Sorriso.  

Tabela 253. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

1,41 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

- 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

A área possui dimensão de 147,3244 ha, sendo que a área ocupada pelo aterro sanitário é de 10,50 ha (Figura 1263). Os 
resíduos de serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro licenciado por empresa privada. Uma parte da 
população encaminha os resíduos volumosos, resíduos de poda e construção civil para lixão (Figura 1264). A Tabela 253 
expõe os indicadores do serviço de limpeza urbana, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. Não há programa de educação ambiental nem de coleta seletiva. Contudo, a empresa Recicla Gil realiza a separação 
dos resíduos recicláveis dispostos no lixão e os encaminha ao seu estabelecimento para triagem e aproveitamento (Figura 
1265). 

Figura 1261. Veículo 
utilizado para coleta de 

RSDC

 

Figura 1262. Estação de 
transbordo de Tapurah

 

Figura 1263. Aterro 
Sanitário de Primaverinha 

 

Figura 1264. Lixão de 
Tapurah 

 

 

Figura 1265. Caminhão 
realizando a separação de 

resíduos

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange a comunidade Ana Terra e o distrito Novo Eldorado. 
Quanto ao abastecimento de água, as localidades utilizam poços 
tubulares (Figura 1266). O sistema de esgotamento sanitário utilizado se 
baseia em soluções individuais inadequadas (fossa negra ou 
rudimentar). No que se refere ao manejo de águas pluviais, não há 
pavimentação nem dispositivos de drenagem. Foram notados pontos de 
acumulação de água nas vias em decorrência da falta de sistemas de 
microdrenagem (Figura 1267). Quanto à coleta e destinação final dos 
resíduos sólidos, tais serviços são realizados pela Prefeitura, que 
encaminha seus resíduos até a estação de transbordo, para 
posteriormente serem levados ao aterro sanitário da Sanorte. 

Figura 1266. Poço tubular utilizado em Ana Terra 

 

Figura 1267. Acúmulo de água em Novo Eldorado 
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6.7.9 União do Sul 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 689 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
11º31’39”S e 54º22’24”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 3.468 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento (-1,09%). União do 
Sul possui sua base econômica assentada no setor primário, com agricultura e pecuária de cria, recria e corte. O município 
está inserido na Região Hidrográfica Amazônica, e tem como principais corpos hídricos os rios Tartaruga e Arraias. Quanto às 
características do território, identifica-se um relevo que vai de plano a suavemente ondulado, clima equatorial continental 
quente e úmido, com precipitação anual de 1.813,09 mm. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que 
estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A concessionária Águas de União do Sul é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água do município (Figura 1268). O 
sistema é composto por captação subterrânea por meio de três poços 
tubulares (Figura 1269), adutora de água bruta, tratamento 
simplificado, consistindo na cloração e fluoretação da água captada 
(Figura 1270), um reservatório (Figura 1271), rede de distribuição com 
17,84 km de extensão, em PVC, e 841 ligações domiciliares (Figura 
1272). Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 254, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências 
identificadas no sistema: vazão diária de água captada pelo PT-02 
está acima da vazão outorgada pela Sema-MT; o reservatório 
apresenta patologias (pontos de oxidação) que necessitam ser 
identificadas e corrigidas; a tubulação de entrada no reservatório é de 
PVC, necessitando ser trocada por ferro galvanizado; a reservação 
existente apresenta déficit de 24 m³; elevado índice de perdas na 
distribuição (39,75%); o quantitativo de análises realizadas para os 
parâmetros de coliformes totais e Escherichia coli está abaixo do 
mínimo recomendado pela Portaria nº 2.914/2011. 

Tabela 254. Indicadores de desempenho do SAA de União 
do Sul 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 3,11 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 17,84 Km 

Volume total produzido diário  565,76 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 154,38 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 
% 

Índice de perdas na distribuição 39,75 % 

Índice de inadimplência 11,14 % 

Índice de fluoretação de água 100 % 

Volume de reservação instalado 100 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- 
m³/hora 

 

Figura 1268. Sede da 
Águas de União do Sul 

 

 

Figura 1269. Poço 
tubular PT-02 

 

 

Figura 1270. Tanque de 
cloração e fluoretação 

 

Figura 1271. Reservatório 
RAP-01  

 

 

Figura 1272. Ligações 
domiciliares hidrometradas 

 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A concessionária Águas de União do Sul é o órgão responsável pelo 
serviço de esgotamento sanitário. O município não dispõe de um 
sistema de esgotamento sanitário público. Na sede urbana, observa-
se que o sistema de esgotamento é do tipo individual caracterizado 
por fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou rudimentares 
(Figura 1273 e Figura 1274). Segundo o Censo de 2010, o município 
de União do Sul contava 717 domicílios particulares permanentes; 
destes, 712 residências com banheiro ou sanitário. No entanto, 
apenas três residências tinham fossa séptica, oito estavam 
interligadas a galerias de águas pluviais e 701 tinham outro tipo de 
esgotamento sanitário. Na área urbana verifica-se como área de risco 
de contaminação por esgotos sanitários o córrego Curuá. Considera-
se este local como área de risco, pois o escoamento das águas 
pluviais é direcionado a este local, e a qualidade dessas águas tem 
características de esgoto. A Tabela 255 expõe os indicadores do 
sistema, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tabela 255. Indicadores de desempenho SES União do Sul 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 1273. Fossa instalada 
em União do Sul

 

Figura 1274. Fossa 
instalada em União do Sul

 

Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de esgotamento público que contemple toda a área urbana; 
ausência de corpo técnico responsável pelo sistema de esgotamento; ausência de controle quanto à execução de tratamento 
individual; o município não possui cadastro técnico dos sistemas individuais existentes; não há informação se estas atendem 
aos requisitos da norma ABNT 7.229/92, referente a aspectos construtivos e de limpeza periódica. 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de macrodrenagem da área urbana de União do Sul é 
composto por um canal com seção trapezoidal, em concreto e 
pedras argamassadas com 290 metros de extensão (Figura 1275) e 
o córrego Curuá. Todo o escoamento das águas pluviais coletadas 
pelo dispositivo de macrodrenagem é direcionado ao córrego Curuá. 
A sede do município possui uma malha viária com extensão de 35,85 
km, sendo 15,84 km de vias pavimentadas. Do total das vias, 12,64 
km possuem pavimentação com drenagem profunda, e extensão de 
2,61 km não possui pavimentação, mas contém drenagem profunda 
(Figura 1276).  

Tabela 256. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

44,18 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

42,54 % 

Extensão total de vias do município 35,85 Km 

Extensão total de vias pavimentadas 15,84 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas de drenagem encontrados no perímetro urbano: ausência de manutenção dos sistemas de macro e 
microdrenagem existentes (Figura 1277 e Figura 1278); ocorrência de enxurradas, principalmente na Av. Santa Catarina 
(Figura 1279); pontos de erosão; ausência de um sistema de microdrenagem que contemple toda área urbana. Os indicadores 
do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 256, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Figura 1275. Trecho do 
canal de drenagem

 

Figura 1276. Dispositivo 
de microdrenagem 

 

Figura 1277. Boca de 
lobo danificada

 

Figura 1278. Problemas 
no canal existente

 

Figura 1279. Local de 
frequentes enxurradas 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final 
dos RSU são de responsabilidade da Secretaria de Obras, 
que dispõe de equipe e um caminhão-caçamba de 17 m³ 
para a coleta (Figura 1280). Os resíduos são 
acondicionados em lixeiras improvisadas e em tambores 
(Figura 1281). Não há tratamento dos resíduos e todo 
material é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] 
(Figura 1282), distante 8 km da área urbana.  

Tabela 257. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 1,15 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço de coleta de 

RSU 
100 

% 

Índice de disposição final adequado dos RSU 0,00 % 
Coleta seletiva Não - 

 

Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 257, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a 
contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e 
dispostos em aterro licenciado por empresa privada. Não há programa de educação ambiental nem de coleta seletiva, no 
entanto, observou-se na área do lixão a existência de catadores esporádicos que separam os materiais de valor comercial em 
sacos (Figura 1283). Em relação aos resíduos de construção e demolição, a Prefeitura realiza coletas esporádicas daqueles 
dispostos em vias públicas e calçadas, sendo que também os RCD são utilizados no município como aterro. Não há programas 
de coleta de pneus, sendo observada sua presença no lixão (Figura 1284). 

Figura 1280. Veículo 
utilizado na coleta

 

Figura 1281. Lixeira para 
acondicionamento

 

Figura 1282. Lixão de 
União do Sul 

 

Figura 1283. Materiais 
recicláveis separados 

 

Figura 1284. Presença 
de pneus no lixão

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os assentamentos Jaguaribe, Olga Benário, Mata 
Bonita, Novo Renascer e Sonho de Anderson. Quanto ao abastecimento de 
água, as localidades utilizam poços tubulares, poços rasos ou cacimbas. O 
sistema de esgotamento sanitário utilizado se baseia em soluções individuais 
inadequadas (fossa negra ou rudimentar) e no uso de latrinas (Figura 1285). 
No que tange ao manejo de águas pluviais, não há pavimentação nem 
dispositivos de drenagem. Notou-se pontos de erosão nas vias em 
decorrência da falta de dispositivos. Quanto à coleta e destinação final dos 
resíduos sólidos, tal serviço é regularmente realizado pela Prefeitura apenas 
em Jaguaribe, enquanto nas outras localidades os resíduos são enterrados 
em valas e incinerados (Figura 1286). 

Figura 1285. Latrina existente em Olga Benário

 

Figura 1286. Vala para disposição e queima de 
resíduos 

 



!.

B

&(UT

"'

&(

cF

p
Contém informações © CNES (2008), distribuição Spot Image S.A., França, todos os direitos
reservados.

54°21'30"W54°22'0"W54°22'30"W

11
°3

1'3
0"

S
11

°3
2'0

"S
11

°3
2'3

0"
S

µ
CARTA IMAGEM DE SANEAMENTO

BÁSICO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL

Plano Municipal de Saneamento Básico
Prefeitura municipal de União do Sul

0 0,50,25
Km

Fonte dos dados:
Vetoriais: SEPLAN 2012
              SEMA 2008

Sistema de Coordenadas Geográficas:
Datum: SIRGAS 2000
Elaborado em Maio/2016

Legenda

1:13.000Escala:

!.

43
Contém informações © CNES (2008),
distribuição Spot Image S.A., França,
todos os direitos reservados.

±

0 5 102,5 km

Matriciais: SPOT 2008

j

j

Lixão

PMSB 2016

Sentido ao Lixão

!. Sede Munícipal
Núcleo Urbano

Adução Linha Reta
Sede  - LIxão: 8,0 km

Pontos Saneamento
&( Poço Tubular
&( Poço Tubular Inativo                

UT Reservatório 
B Lixão RCC
"' Abrigo RSS
43 Lixão
p Aeródromo
cF Cemitério

8 km

j



233 

6.8 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO GUAPORÉ 

APRESENTAÇÃO 

Criado em dezembro de 2005, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Guaporé é 

formado pelos municípios de Campos de Júlio, Comodoro, Conquista D’Oeste, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Rondolândia, 

Vale de São Domingos, Vila Bela da Santíssima Trindade ocupando uma área de 74.633,52 km². Juntos, esses municípios 

representam 107.903 habitantes, de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

2017. As cidades pertencentes ao citado consórcio surgiram a partir de projetos agropecuários, garimpos de ouro e, 

principalmente, foram criados e se desenvolveram a partir da década de 1960 com a implantação da Rodovia Cuiabá–Porto 

Velho, parte da BR-364, que só foi asfaltada nos anos de 1983/84. O município-polo na prestação de atendimento quanto a 

serviços de saúde, educação e comércio é Cáceres, que não está situado no Vale do Guaporé, mas mantém proximidades 

com os oito municípios que compõem o Consórcio. Dentre as unidades integrantes deste consórcio, Pontes e Lacerda se 

destaca no quesito população – serviços ofertados e desenvolvimento econômico. Destaca-se que o rio Guaporé, embora 

nasça abaixo da linha divisória das bacias Amazônica e Cisplatina, ele corre em direção ao rio Amazonas, fazendo assim parte 

da bacia do Amazonas. Importante ressaltar ainda que todos os municípios do Consórcio Vale do Guaporé fazem parte deste 

projeto de saneamento básico. 

Com exceção do Vale de São Domingos, todos os outros municípios do Consórcio Portal do Vale do Guaporé dispõem de 

legislações relacionadas ao planejamento físico-territorial, como Plano Diretor Participativo e leis referentes ao Uso, Ocupação 

e Parcelamento do Solo Urbano. Assim, as legislações existentes possibilitam o referido planejamento em sete dos oito 

municípios que compõem o Consórcio. Porém, inexistem legislações específicas para o saneamento básico.  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água envolve o conjunto de 
captações de água, tubulações, estações de tratamento, 
reservatórios, equipamentos e demais instalações destinadas 
ao fornecimento de água potável. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo privada em dois 
dos municípios e pública em seis. No que se refere à captação, 
seis dos municípios são abastecidos exclusivamente por 
mananciais superficiais, um município por captação superficial 
e subterrânea e um apenas por captação subterrânea. Todos 
os municípios realizam o tratamento da água; cinco deles 
realizam apenas tratamento convencional (ETA), um faz 
tratamento de simples desinfecção e outro realiza os dois tipos. 
Nota-se que Vila Bela da Santíssima Trindade trata as águas 
superficiais em ETA e as subterrâneas por simples 
desinfecção. A distribuição da água é exclusivamente 
pressurizada em um dos municípios, por gravidade em quatro e 
mista em três dos municípios, conforme Quadro 2. 

Quadro 8. Caracterização do Sistema de Abastecimento de Água 

Municípios 
Prestação de 

serviço 
Tipo de 

captação 
Tipo de 

 tratamento 

Campos de Júlio Público Subterrânea Desinfecção 

Comodoro Privado Superficial Convencional 

Conquista D’Oeste Público Superficial Desinfecção 

Nova Lacerda Público Superficial Convencional 

Pontes e Lacerda Privado Superficial Convencional 

Rondolândia Público Superficial Convencional 

Vale de São 
Domingos 

Público Superficial Convencional 

Vila Bela da 
Santíssima Trindade 

Público Mista 
Convencional e 

Desinfecção 
 

Somente em Nova Lacerda e Vale de São Domingos não há 100% de cobertura do SAA, sendo o último sem dados de 
cobertura. Há macromedição somente em Campos de Júlio, Comodoro e Pontes e Lacerda. No que se refere à micromedição, 
destacam-se Campos de Júlio e Vale de São Domingos que não possuem micromedição. Além disso, todos apresentam 
índices de perdas de água no sistema de distribuição superiores ou iguais a 23,85%, com destaque Campos de Júlio com 
índice de 61,29%, segundo a Figura 1287. 

Figura 1287. Indicadores de desempenho do sistema de abastecimento e água 

 
 

CAMPOS DE
JÚLIO
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LACERDA
PONTES E
LACERDA

RONDOLÂNDIA
VALE DE SÃO
DOMINGOS

VILA BELA DA
SANTÍSSIMA
TRINDADE

COBERTURA (%) 100,00% 100,00% 100,00% 93,40% 100,00% 100,00% 0,00% 97,94%

MICROMEDIÇÃO (%) 0,00% 100,00% 60,00% 58,30% 100,00% 100,00% 0,00% 74,90%

MACROMEDIÇÃO (%) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PERDAS (%) 61,29% 23,85% 54,95% 45,11% 34,46% 28,00% 57,30% 48,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%



234 

Em relação à intermitência do sistema de distribuição, metade do consórcio apresenta um sistema intermitente, enquanto na 
outra metade a água é distribuída de forma contínua. O consumo médio diário de água entre os municípios é de 165,85 
litros/hab.dia, destacando-se Nova Lacerda, com o maior consumo, de 225,8 litros/hab.dia. Sabe-se que todos os municípios 
realizam cobrança pelo uso da água; a tarifa média de Comodoro sobressai como a mais alta – de R$ 3,62/m³ de água, e a de 
Conquista D’Oeste a mais baixa, de R$ 0,80/m³. No que se refere ao índice de inadimplência, observa-se que Conquista 
D’Oeste apresenta o maior índice, de 59,79%. A Figura 1288, Figura 1289 e Figura 1290 demonstram os gráficos. 

Figura 1288. Consumo médio diário de água 
(l/hab.dia) 

 

Figura 1289. Tarifa média de água (R$/m³) 

 

 

Figura 1290. Índice de inadimplência (%) 

 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário é 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. Com exceção de Pontes e Lacerda, com 79,23% de cobertura de rede coletora e coleta, as demais 
sedes urbanas não dispõem de prestação do serviço de esgotamento sanitário, de maneira que a disposição do esgoto 
sanitário se dá por soluções individuais, fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou rudimentares e escoamento a céu 
aberto. 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O manejo das águas pluviais corresponde ao conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de drenagem, do 
transporte, detenção/retenção para o amortecimento de cheias, do 
tratamento e disposição final das águas pluviais. A Figura 1291 
expõe os índices de micro e macrodrenagem. 

A prestação do serviço é do tipo pública em todo o consórcio. 
Todos os municípios possuem suas vias pavimentadas e com 
cobertura de microdrenagem superficial, porém destaca-se 
Rondolândia com pouco mais de 2% de pavimentação. Todos os 
municípios dispõem de menos de 50% de cobertura de 
microdrenagem profunda (bocas de lobo, galerias, canais), 
destacando-se Rondolândia e Vale de São Domingos e Vila Bela 
da Santíssima Trindade que não possuem nenhum tipo de 
microdrenagem profunda. Observam-se pontos de erosão em 
todos os municípios, além disso, verifica-se a ocorrência de 
pontos de alagamento em todo o consórcio, exceto em Conquista 
D’Oeste. 

Figura 1291. Índice de microdrenagem superficial e profunda (%) 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O manejo de resíduos sólidos compreende o conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. A prestação 
do serviço no consórcio é do tipo pública em 87,5% do consórcio. 
A cobertura do serviço de coleta é de 100% em todos os 
municípios, sendo que em Rondolândia não há dados. A produção 
diária média é de 0,726 kg/hab.dia, sendo Pontes e Lacerda o 
maior gerador (1 kg/hab.dia) e Conquista D’Oeste – com 0,62 
kg/hab.dia (Figura 1292). Todos os municípios realizam a 
disposição final dos resíduos em vazadouros a céu aberto (lixão), 
exceto Campos de Júlio e Pontes e Lacerda, que dispõem em 
aterro. Existe serviço de coleta seletiva em Campos de Júlio, 
Comodoro e Conquista D’Oeste. 

Figura 1292. Produção média diária de resíduos sólidos 
(Kg/hab.dia) 
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6.8.1 Campos de Júlio 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 692 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
13º43’21”S e 59º15’38”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 6.512 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (5,9%). Campos de 
Júlio possui sua base econômica assentada no setor primário da economia, por meio da agricultura com lavouras temporárias 
de produtos exportáveis: soja e milho; em menor escala as lavouras de algodão herbáceo, cana-de-açúcar e feijão e a pecuária 
de corte, cria e recria. O município está inserido na Região Hidrográfica Amazônica, e tem como principais corpos hídricos o rio 
Formiga e outros ainda não identificados que margeiam o município. Quanto às características do território, identifica-se um 
relevo plano a suavemente ondulado, clima mesotérmico quente e úmido, com precipitação anual média de 1.922 mm. Nota-se 
que o município possui legislação específica que estabelece diretrizes e disciplina o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto Ambiental (DAE 
Ambiental) é o órgão responsável pelo serviço de 
abastecimento de água de Campos de Júlio. O sistema é 
composto por captação subterrânea por meio de cinco poços 
tubulares (Figura 1293), adutora de água bruta, tratamento 
simplificado, consistindo apenas na desinfecção da água 
(Figura 1294 e Figura 1295), dois reservatórios (Figura 1296 e 
Figura 1297), rede de distribuição de água tratada de 26,38 
km de extensão, em PVC e1.731 ligações prediais ativas. O 
órgão vem investindo na instalação de hidrômetros e na 
estruturação do departamento de água, com a perfuração de 
novo poço e a atualização de toda documentação para a 
regularização dos poços. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 258, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tabela 258. Indicadores de desempenho do SAA de Campos de Júlio 

Indicador operacional Valor Unidade 

Taxa de água - R$/m³ 

Índice de hidrometração 0,00 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 26,38 Km 

Volume total produzido diário 2.360 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,40 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 
% 

Índice de perdas na distribuição 61,29 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 425 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

 

Principais deficiências identificadas: inexistência de leitura dos macromedidores instalados na saída do PT-01 e PT-03; falta de 
macromedidor na saída do reservatório; falta de micromedidor em todas as economias e a efetivação da leitura destes; 
ausência de tratamento da água do PT-02; sistema não automatizado; ausência de setorização da rede, de forma a auxiliar no 
controle de perdas; ausência de gerador de energia reserva; intermitência na distribuição em alguns bairros. 

Figura 1293. Poço 
tubular PT-05

 

Figura 1294. Reservatório 
de diluição 

 

Figura 1295. Bomba 
dosadora

 

Figura 1296. Visão dos 
reservatórios

 

Figura 1297. Tubulação que 
interliga os reservatórios

 
 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O DAE Ambiental é o órgão responsável pelo serviço esgotamento 
sanitário de Campos de Júlio. Verfica-se na sede urbana que a 
disposição do esgoto sanitário é feita de forma individual, 
caracterizada como: fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou 
rudimentares, escoamento a céu aberto (Figura 1298 e Figura 1299). 
Em Campos de Júlio não existe empresa de limpa-fossa , sendo esse 
serviço solicitado às empresas de municípios mais próximos. Não há 
informações sobre a destinação final desses efluentes após a coleta 
com o limpa-fossa. A Tabela 259 expõe os indicadores de 
desempenho do sistema, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas: ausência de um sistema de 
esgotamento que atenda toda a população; ausência de controle da 
execução do sistema de tratamento individual; o município não dispõe 
de cadastro técnico dos sistemas individuais. Dessa forma, as fossas 
sépticas executadas podem não atender aos requisitos da Norma 
ABNT 7.229/92 referentes a aspectos construtivos e de limpeza 
periódica; a grande maioria das fossas é construída nas calçadas. 

Tabela 259. Indicadores de desempenho do SES de 
Campos de Júlio 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 1298. Fossa 
instalada em calçada 

 

 

Figura 1299. Fossa séptica 
seguida de sumidouro em 

construção
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de macrodrenagem de Campos de Júlio é composto por 
fundos de vale, depressões naturais e áreas livres públicas ou 
particulares, uma vez que a região urbana não possui córregos, havendo 
apenas duas nascentes, afluentes do rio Formiga, que se configuram 
como os principais fundos de vale da região (Figura 1300, Figura 1301, 
Figura 1302 e Figura 1303). A sede do município possui malha viária 
com extensão de 33 km, sendo 22,95 km de vias pavimentadas. Das 
vias, 22,95 km possuem drenagem superficial com meio-fio e sarjeta, e 
6,04 km, drenagem profunda com bocas de lobo, poços de visita e 
tubulações de transporte de água. Os indicadores do sistema de 
drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 260, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas encontrados no perímetro urbano: erosões em 
pontos de deságue; dispositivos de drenagem danificados e obstruídos; 
pontos de alagamento. 

Tabela 260. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

69,55 
% 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

18,30 
% 

Extensão total de vias do 
município 

33 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

22,95 
Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim 
- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

 

Figura 1300. Bacia de 
infiltração na sede 

 

Figura 1301. Bacia de 
infiltração 

 

Figura 1302. Valas de infiltração 

 

Figura 1303. Vala de infiltração na sede 
urbana 

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU 
são de responsabilidade da Secretaria de Obras, que dispõe de cinco 
funcionários e um caminhão compactador de 19 m³ para a coleta. Os 
resíduos são acondicionados em lixeiras suspensas (Figura 1304). Os 
resíduos sólidos domiciliares e comerciais coletados são levados com 
parte dos recicláveis para o galpão de reciclagem 01 (Figura 1305). Já 
os resíduos úmidos são levados para a estação de transbordo (Figura 
1306).  

Tabela 261. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,626 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

100 
% 

Coleta seletiva Sim - 
 

O galpão possui 805 m² e duas entradas, sendo uma para os resíduos úmidos e outra para o galpão de reciclagem dos 
resíduos secos. O envio desse material é feito para o aterro sanitário da MFM Soluções Ambientais que busca os resíduos 
uma vez por semana por caminhão, que percorre 170 km até o aterro sanitário, localizado em Vilhena-RO. Os indicadores de 
qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 261, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. Os resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro 
sanitário licenciado por empresa privada. O município possui extenso programa de reciclagem administrado pela Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Campos de Júlio que foi criado em 2015. O processo consiste na 
separação dos materiais recicláveis na fonte geradora, ou seja, toda a população faz a segregação do material na própria 
residência, separando-os em úmido e seco. O galpão e o caminhão são da Prefeitura, que fornece este subsídio para a 
realização dos trabalhos, sendo os materiais vendidos a empresas (Figura 1307 e Figura 1308). 

Figura 1304. Lixeira de 
acondicionamento 

 

Figura 1305. Galpão de 
reciclagem 01

 

Figura 1306. Estação de 
transbordo

 

Figura 1307. Prenseira 
utilizada no galpão

 

Figura 1308. Materiais 
recicláveis armazenados 

 

ÁREA RURAL 

No território municipal de Campos de Júlio existem diversas propriedades rurais, como fazendas e chácaras, que são 
assistidas pelos agentes de saúde e que possuem as mesmas características relacionadas ao saneamento. Quanto ao 
abastecimento de água, a maioria apresenta sistema individual, com poços artesianos ou amazonas (cacimbas). Em relação 
ao esgotamento sanitário, a população utiliza majoritariamente fossas negras (conhecidas como rudimentares) e, por vezes, 
fossa séptica e sumidouro, para a disposição do esgoto. As áreas rurais não apresentam sistemas de microdrenagem, não há 
pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais ou bocas de lobo. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos 
produzidos, em nenhum lugar há coleta regular. Normalmente, os resíduos produzidos são depositados em valas no fundo das 
propriedades, e após acumular certa quantidade, o material é incinerado e enterrado. Também foi relatado que a matéria 
orgânica produzida é separada para ser usada no trato das criações e como adubo para hortas. 
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6.8.2 Comodoro 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 650 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
13º39’46”S e 59º47’09”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
19.932 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (1,9%). 
Comodoro possui sua base econômica assentada no setor primário da economia, por meio da agricultura com lavouras 
temporárias de soja e milho, lavouras permanentes de banana, laranja, coco-da-baía e a pecuária de corte, cria, recria e 
leiteiro. O município está inserido na Região Hidrográfica Amazônica, e os principais corpos hídricos são o córrego 
Cascalheira, córrego Comodoro e ribeirão Prata. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a 
suavemente ondulado, com precipitação anual média de 1.922 mm. Importante ressaltar que o município possui legislação 
específica que estabelece diretrizes e disciplina o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A concessionária Águas de Comodoro é a responsável pelo serviço de 
abastecimento de água do município (Figura 1309). O sistema é 
composto por captação superficial no córrego Cascalheira (Figura 1310), 
duas adutoras de água bruta, uma ETA (Figura 1311 e Figura 1312), 
dois reservatórios (Figura 1313), rede de distribuição de água tratada 
com 96,94 km de extensão, em PVC e 4.649 ligações prediais 
domiciliares hidrometradas. A concessionária possui laboratório próprio, 
localizado na área da ETA, para análises rotineiras físico-químicas e 
bacteriológicas. O laboratório encontra-se em atividade e em boas 
condições operacionais, dispondo dos equipamentos básicos como: 
turbidímetro, pHmetro, colorímetro, análise de cloro residual, destilador e 
estufa para cultivo microbiológico. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 262, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de portão de 
acesso à captação, inexistência de tratamento do lodo produzido na ETA 
e inexistência de comitê de bacia do córrego Cascalheira. 

Tabela 262. Indicadores de desempenho do SAA de 
Comodoro 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 3,62 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 96,94 Km 

Volume total produzido diário  2.332 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 126,0 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 
% 

Índice de perdas na 
distribuição 

23,85 
% 

Índice de inadimplência 10,68 % 

Índice de fluoretação de água 100 % 

Volume de reservação 
instalado 

800 
m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

160 
m³/hora 

 

Figura 1309. Sede da 
Águas de Comodoro

 

Figura 1310. Ponto de 
captação no rio

 

Figura 1311. ETA 
metálica de Comodoro

 

Figura 1312. Filtros de fluxo 
descendentes 

 

Figura 1313. Reservatório 
RAP-02 de 600 m³ 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A Prefeitura é a responsável pelos serviços de esgotamento. Em 
Comodoro há uma parte da cidade que já possui a rede coletora de 
esgoto sanitário instalada, porém inoperante. Toda a sede urbana utiliza 
soluções individuais (fossas rudimentares, sépticas) para destinação dos 
efluentes (Figura 1314 e Figura 1315). O sistema possui rede coletora 
instalada e inoperante com 28,6 km, 1.173 ligações prediais de esgoto, 
emissário de 3,06 km, ETE com tratamento preliminar e lagoa 
anaeróbia, lagoa facultativa e uma lagoa de maturação (Figura 1316 e 
Figura 1317).  

Tabela 263. Indicadores de desempenho do SES de 
Comodoro 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

O SES não está funcionando por falta de interligação das ligações domiciliares, interligação da rede coletora no emissário (BR-
174), falta de Licença de operação da ETE, e devido à obstrução do emissário em um ponto de erosão, no bairro Cidade Verde 
(Figura 1318). Por essas razões o sistema está inoperante. Principais problemas encontrados: inoperância do sistema de 
esgotamento sanitário existente que contempla toda a área urbana, uso de fossas absorventes; descarte do lodo de fossas no 
lixão; obra paralisada e emissário não interligado à rede coletora; inexistência de licença de operação; ETE inoperante por falta 
de contribuição de esgoto. A Tabela 263 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 1314.Fossas 
instaladas em calçada

 

Figura 1315. Efluente 
escoando a céu aberto

 

Figura 1316. Lagoa 
anaeróbia na ETE 

 

Figura 1317. Lagoa de 
maturação 

 

Figura 1318. Emissário 
danificado 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Comodoro é dividida em quatro microbacias, do córrego 
Cascalheira, córrego sem denominação afluente do rio Margarida, córrego 
Comodoro e ribeirão Prata – que compõem o sistema de macrodrenagem. 
A sede do município possui malha viária com extensão de 87,22 km, sendo 
23,61 km de vias pavimentadas. As vias pavimentadas possuem drenagem 
superficial com meio-fio e sarjeta, e desse total, 12 km, drenagem profunda, 
com bocas de lobo, poços de visita e galerias (Figura 1319 e Figura 1320). 
Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 264, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais problemas encontrados no perímetro urbano são: erosões em 
diversos pontos do perímetro urbano (Figura 1321), em elevado estágio de 
degradação; falta de manutenção das bocas de lobo e galeria; pontos de 
alagamentos e enxurradas (Figura 1322 e Figura 1323); ausência de um 
sistema de drenagem que contemple toda a área urbana; ligações 
clandestinas de esgoto na rede pluvial. 

Tabela 264. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 
27,07 

% 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 
13,75 

% 

Extensão total de vias do 
município 

87,22 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

23,61 
Km 

Registro de incidentes Sim - 
Pontos de erosão Sim - 

Legislação específica Sim - 
 

Figura 1319. Boca de 
lobo em via pavimentada

 

Figura 1320. Boca de lobo 
sem tampa em via não 

pavimentada

 

Figura 1321. Processo 
erosivo em ponto de 

deságue  
de águas pluviais

 

Figura 1322. Alagamento 
da Av. Valdir Massutti

 

Figura 1323. Alagamento 
na Rua Espírito Santo 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Secretaria de Obras, que dispõe de seis 
funcionários e dois caminhões compactadores de 15 e 10 m³ para a coleta 
(Figura 1324). Os resíduos são acondicionados em lixeiras improvisadas e 
nas calçadas (Figura 1325). Não há tratamento residual, todo material é 
disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1326), distante 3,7 km 
da área urbana. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo 
de resíduos estão apresentados na Tabela 265, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 265. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,68 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura de 
coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 
% 

Coleta seletiva Sim - 
 

Os resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro licenciado por empresa privada. Há no 
município uma parceria com uma empresa de reciclagem onde é destinado todo material coletado pelos caminhões 
compactadores da coleta regular. Diariamente, os caminhões coletores despejam todo o resíduo coletado no pátio da 
Reciclagem Almeida para serem segregados. São segregados em média 13,5 toneladas/mês de materiais recicláveis (Figura 
1327). Foram observados pneus dispostos de forma incorreta no lixão, bem como resíduos volumosos e de construção e 
demolição (Figura 1328). Foram identificados diversos bolsões de lixo espalhados no perímetro urbano. 

Figura 1324. Veículo 
para coleta de RSU

 

Figura 1325. Descarte de 
resíduos sólidos

 

Figura 1326. Disposição 
de resíduos no Lixão de 

Comodoro 

 

Figura 1327. Pátio de 
Reciclagem 

 

Figura 1328. Resíduos de 
pneus no lixão

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os distritos Noroagro, Nova Alvorada, Padronal e 
Colônia dos Mineiros. Quanto ao abastecimento de água, os locais utilizam 
poços rasos ou cacimbas (Figura 1329), poços tubulares e captação direta. 
O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas localidades se baseia em 
soluções individuais (fossa negra ou rudimentar) e escoamento a céu 
aberto. No que tange ao manejo de águas pluviais, não há pavimentação 
asfáltica e dispositivos de drenagem em nenhuma localidade. Quanto à 
coleta e destinação final dos resíduos sólidos, tais serviços são realizados 
regularmente apenas em Noroagro (Figura 1330) e Nova Alvorada. Em 
Noroagro os resíduos coletados são encaminhados ao lixão local. Em Nova 
Alvorada os resíduos são coletados pela Prefeitura Municipal e 
encaminhados ao lixão da sede urbana, enquanto nas demais localidades 
os resíduos são enterrados e/ou queimados nas residências. 

Figura 1329. Poço individual em Noroagro

 
Figura 1330. Reboque utilizado na coleta de resíduos 

em Noroagro 
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6.8.3 Conquista D’Oeste 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudoeste mato-grossense, a 571 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 14º31’54’’S e 59º32’35”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 
2017) é de 3.860 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento 
(2,74%). Conquista D’Oeste possui sua base econômica assentada no setor primário da economia, por meio da agricultura 
com lavouras temporárias grãos, e a pecuária de corte, cria, recria e leiteiro. O município está inserido na Região Hidrográfica 
Amazônica, e tem como principal corpo hídrico da região o córrego Banhado. Quanto às características do território, identifica-
se um relevo plano a suavemente ondulado, com precipitação anual média de 1.506 mm. Nota-se que o município possui 
legislação específica que estabelece diretrizes e disciplina o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o responsável pelo 
serviço de abastecimento de água de Conquista D’Oeste. O 
sistema é composto por captação superficial em uma mina d’água 
(Figura 1331), adutora de água bruta com 8,4 km de 150 mm, 
uma ETA com tratamento simplificado (Figura 1332, Figura 1333 
e Figura 1334), um reservatório (Figura 1335), rede de 
distribuição de água tratada com 15 km de extensão, em PVC e 
781 ligações domiciliares. Apesar de não haver responsável 
técnico pelo sistema de abastecimento de água no município, os 
serviços prestados pelo DAE-Conquista D’Oeste têm se mostrado 
eficazes, apresentando um sistema contínuo, fornecendo água 
com qualidade e quantidade suficiente para a população da sede 
urbana e suas adjacências. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 266, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Tabela 266. Indicadores de desempenho do SAA de Conquista 
D’Oeste 

Indicador operacional Valor Unidade 

Taxa de água 0,80 R$/mês 

Índice de hidrometração 60 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 15,053 Km 

Volume total produzido diário 915,84 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 173,27 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 
% 

Índice de perdas na distribuição 54,95 % 

Índice de inadimplência 59,79 % 

Índice de fluoretação de água 100 % 

Volume de reservação instalado 120 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 60 m³/hora 
 

 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de macro e de micromedidores em parte das ligações domiciliares; 
elevado índice de perdas/desperdícios e inadimplência; obra de captação e ampliação da reservação paralisada (convênio 
Funasa); obra de complementação da hidrometração, paralisada (convênio Funasa); ausência de lei de tarifação. 

Figura 1331. Tanque de 
acumulação de água da 

mina 

 

Figura 1332. Filtro da 
ETA 

 

 

Figura 1333. Dispositivo 
de cloração e 
fluoretação

 

Figura 1334. Leito de 
secagem da água de 

lavagem do filtro de areia

 

Figura 1335. Reservatório 
RAP-01 

 

 
 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o responsável pelos 
serviços de esgotamento sanitário. O município apresenta uma obra 
inacabada do SES (Convênio Funasa), com 6,8 km de rede coletora 
instalada, 307 ligações domiciliares instaladas, porém inoperantes, 112 
metros de emissário e uma ETE composta por tratamento preliminar, 
uma lagoa anaeróbia, uma facultativa e uma de maturação, projetada 
para tratar até 2,22 litros/s (Figura 1336 e Figura 1337). Atualmente, 
todos domicílios, comércios e órgãos públicos utilizam soluções 
individuais (fossas absorventes) para destinação final de seus efluentes 
(Figura 1338 e Figura 1339).  

Tabela 267. Indicadores de desempenho do SES de 
Conquista D’Oeste 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Os serviços de limpeza de fossas são executados por empresas de limpa-fossa particulares conforme solicitações, não 
havendo uma fiscalização quanto à qualidade da prestação desse serviço. A Tabela 267 apresenta os indicadores do sistema 
de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais problemas 
encontrados: inexistência de sistema de esgotamento que contemple toda a área urbana, uso de fossas absorventes; 
inexistência de cadastro/fiscalização das empresas limpa-fossa e da licença de operação da ETE. 

Figura 1336. Lagoa facultativa 
da ETE 

 

Figura 1337. Lagoa de 
maturação da ETE 

 

Figura 1338. Águas servidas 
lançadas na sarjeta 

 

Figura 1339. Fossa instalada no 
município
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A sede urbana de Conquista D’Oeste é dividida em três microbacias 
hidrográficas que têm suas descargas hídricas no córrego Banhado – 
que compõe o sistema de macrodrenagem. A sede do município possui 
malha viária com extensão de 15,05 km, sendo 9,48 km de vias 
pavimentadas. As vias pavimentadas possuem drenagem superficial 
com meio-fio e sarjeta, e desse total, 7,38 km, drenagem profunda, com 
bocas de lobo (Figura 1340 e Figura 1341), poços de visita e galerias. 
Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 268, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Principais problemas identificados no perímetro 
urbano: lançamentos de águas servidas nas sarjetas (Figura 1342); 
formação de erosões devido à falta de dissipador de energia, na 
descarga; obras inacabadas de drenagem (Figura 1343 e Figura 1344); 
falta de sistemas de microdrenagem em todo o perímetro urbano. 

Tabela 268. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

62,99 
% 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

49,03 
% 

Extensão total de vias do 
município 

15,05 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

9,48 
Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Não 
- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Sim - 

 

Figura 1340. Boca de 
lobo com grelha na Rua 

das Jabuticabeiras 

 

Figura 1341. Boca de 
lobo com grelha na Rua 

Chuva de Ouro 

 

Figura 1342. Águas 
servidas estagnadas na 
sarjeta da Rua Saudade  

 

Figura 1343. Erosão 
formada no deságue da 

galeria na rua 

 

Figura 1344. Erosão 
formada no canal de 

escoamento 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU 
são de responsabilidade da Secretaria de Obras, que dispõe de três 
funcionários e um caminhão-caçamba para a coleta (Figura 1345. Os 
resíduos são acondicionados em lixeiras suspensas ou tambores 
plásticos (Figura 1346). Não há tratamento dos resíduos, todo material 
é disposto em uma área de transbordo a céu aberto (Figura 1347), 
distante 1,8 km da área urbana. Os indicadores de qualidade da 
limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 
269, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tabela 269. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,621 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 
% 

Coleta seletiva 10 % 
 

A Prefeitura tinha um contrato com a empresa MFM Soluções Ambientais para realizar o transporte dos resíduos acumulados 
na área de transbordo até um aterro sanitário. Este contrato foi suspenso em outubro/2017 e, desde então, os resíduos vêm se 
acumulando na área formando um lixão. A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos 
mananciais superficiais e subterrâneos. Os resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro 
licenciado por empresa privada. A Prefeitura Municipal está dando início à execução de um Programa de educação em saúde 
ambiental (Figura 1348), em convênio com a Funasa, para retomada do programa de coleta seletiva. O projeto está sendo 
implantado na sede urbana. Será contratada de uma empresa especializada em saneamento e meio ambiente para ministrar 
palestras voltadas à saúde em educação ambiental abordando os 4 eixos básicos do saneamento. Há catadores que realizam 
a coleta de recicláveis (Figura 1349). A separação dos recicláveis ocorre na área de transbordo. 

Figura 1345. Caminhão 
caçamba 

  

Figura 1346. Lixeira 
para acondicionamento 

 

Figura 1347. Lixão de 
Conquista D’Oeste 

 

Figura 1348. Faixa de 
divulgação do projeto 

 

Figura 1349. Bags com 
recicláveis no lixão 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange dois assentamentos, comunidade e áreas indígenas. Quanto ao abastecimento de água, as comunidades 
de Santa Clara, loteamento Amoreira e outras propriedades rurais localizadas nas adjacências da cidade são abastecidas pela 
adutora de água bruta da mina. O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas localidades se baseia em soluções 
individuais inadequadas (fossa negra ou rudimentar) e escoamento a céu aberto. No que tange ao manejo de águas pluviais, 
não há pavimentação asfáltica e dispositivos de drenagem em nenhuma localidade. Quanto à coleta e destinação final dos 
resíduos sólidos, não há serviço regularmente realizado em nenhuma das comunidades, sendo os resíduos produzidos 
dispostos em valas nos terrenos, ou queimados. 
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6.8.4 Nova Lacerda 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudoeste mato-grossense, a 667 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 14º28’19’’S e 59º34’48’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 
2017) é de 6.338 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, 
de 3,0%. As principais atividades econômicas são a agricultura temporária com lavouras de soja e milho, a pecuária de corte e 
leiteira e extrativismo vegetal e mineral. Nova Lacerda está inserido na Região Hidrográfica do Rio Juruena, tendo como 
principais tributários os rios Juína, Buriti e o Papagaio que fluem para norte e do rio Guaporé, representados pelos rios Sararé 
e Galera que fluem para oeste, rumo ao rio Guaporé, sendo os principais cursos d’água do município. Quanto às 
características do território, identifica-se um relevo plano a fortemente ondulado, clima tropical, com temperatura média anual 
de 24,3°C e precipitação anual de 1.604 mm. Nota-se a ausência de Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável 
pelo serviço de abastecimento de água de Nova Lacerda. O 
sistema é composto por uma captação superficial no rio Galera 
(Figura 1350), adutora de água bruta, uma ETA (Figura 1351 e 
Figura 1352), dois reservatórios (Figura 1353), rede de 
distribuição de água tratada com 35 km de extensão, em PVC, e 
1.323 ligações domiciliares (Figura 1354). O serviço é aprovado 
pela população de Nova Lacerda, conforme o questionário 
respondido em audiência pública, em que 100% responderam que 
a qualidade da água é boa. Porém, a prestadora de serviço não 
realiza as análises mínimas que a Portaria 2.914/11 do Ministério 
da Saúde exige, comprometendo a qualidade da água, além de 
outros fatores, como a não realização de Jar Test. Os indicadores 
do sistema de abastecimento de água estão apresentados na 
Tabela 270, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 270. Indicadores de desempenho do SAA de Nova 
Lacerda 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,50 R$/m³ 

Índice de hidrometração 58,3 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 35 Km 

Volume total produzido diário 1.440 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 225,8 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

93,4 % 

Índice de perdas na distribuição 45,11 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 300 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 54 m³/hora 
 

Principais deficiências identificadas no sistema: Volume de reservação insuficiente; cobertura de abastecimento não abrange 
toda a área urbana; intermitência no sistema de distribuição; inexistência de macromedidor; baixo índice de cobertura com 
micromedidor e falta de leitura dos medidores existente; laboratório incompleto para análise físico-química e microbiológica da 
água; elevado índice de perdas no sistema. 

Figura 1350. Captação 
superficial no rio Galera

 

Figura 1351. Floculador da 
ETA 

 

Figura 1352. Aplicação do 
coagulante na ETA 

 

Figura 1353. 
Reservatório RAP-02 

 

Figura 1354. Ligação 
predial ao lado de fossa 

 
 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Na sede observa-se como solução para o esgotamento sanitário a 
utilização de soluções individuais, em sua maioria inadequadas (sépticas e 
negras) e escoamento a céu aberto (Figura 1355, Figura 1356, e Figura 
1357). Foi identificada na sede urbana a existência de fossas rudimentares 
transbordando, por causa do lençol freático aflorante, solo saturado, com 
baixa capacidade de infiltração, diminuindo o tempo de vida útil das fossas. 
Devido ao número de fossas com problemas de infiltração, há uma 
empresa que realiza o serviço de limpeza e coleta do esgoto, transportando 
para um terreno, de forma inadequada (Figura 1358 e Figura 1359).  

Tabela 271. Indicadores de desempenho do SES de 
Nova Lacerda 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0,00 % 

 

A Tabela 271 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário 
coletivo para a sede urbana; o município não dispõe de um cadastro técnico das unidades individuais; não há fiscalização e 
controle da execução do sistema de tratamento individual; descarte incorreto do esgoto retirado das fossas. 
 

Figura 1355. Fossa 
instalada na calçada 

 

 

Figura 1356. Escoamento de 
esgoto a céu aberto na rua 

 

Figura 1357. Esgoto 
misturado à água de 

lençol freático aflorante

 

Figura 1358. Caminhão 
limpa fossa 

 

 

Figura 1359. Local de 
despejo de esgoto 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Nova Lacerda abrange os corpos 
hídricos: rio Galera, um córrego afluente do rio Galera que 
não possui denominação, e que juntos compõem o sistema 
de macrodrenagem. A sede do município possui uma malha 
viária com extensão de 75 km, sendo 25 km de vias 
pavimentadas. Os trechos pavimentados possuem 
drenagem superficial com meio-fio e sarjeta, e 9 km, 
drenagem profunda com bocas de lobo, poços de visita e 
galerias de águas pluviais. Os indicadores do sistema estão 
apresentados na Tabela 272, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 272. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem 
pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

33,33 
% 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

12 
% 

Extensão total de vias do município 75 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 25 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim 

- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas identificados no perímetro urbano: ausência de sistema de drenagem que contemple a sede urbana; 
alagamentos das vias públicas nas áreas baixas; lançamento de águas servidas nas vias publicas (Figura 1360 e Figura 1361); 
ausência de responsável pelo sistema; dispositivos danificados (Figura 1362); ineficiência de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva dos sistemas de microdrenagem existentes; existência de ligações clandestinas de esgoto em galerias 
de águas pluviais; processos erosivos (Figura 1363 e Figura 1364). 

Figura 1360. Águas servidas 
lançadas nas vias

 

Figura 1361. Águas 
servidas 

 

Figura 1362. Boca de lobo com 
presença de resíduos 

 

Figura 1363. Erosão na 
Rua São Rafael 

 

Figura 1364. Erosão 
na Rua São João 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU 
são de responsabilidade da Prefeitura, que dispõe de quatro 
funcionários e um caminhão basculante de 12 m³ para os serviços de 
coleta. Os resíduos são acondicionados em lixeiras improvisadas e 
tambores plásticos (Figura 1365). O município encaminha os resíduos 
domiciliares e comerciais coletados para um aterro sanitário em Vilhena-
RO. Há uma área de transbordo para armazenamento residual, sendo 
que o resíduo é depositado no solo sem cobertura e proteção (Figura 
1366). Os indicadores de qualidade do manejo de resíduos são 
apresentados na Tabela 273, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 273. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,69 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

Os resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro sanitário licenciado por empresa privada 
(Figura 1367). Próximo à área da estação de transbordo há um barracão de armazenamento de resíduos recicláveis em que 
um catador transporta e armazena os resíduos que ele mesmo segrega (Figura 1368). A Figura 1369 mostra o aterro sanitário 
onde ocorre a disposição final dos resíduos de Nova Lacerda, em Vilhena-RO. 

Figura 1365. Lixeiras  
 

 

Figura 1366. Estação de 
transbordo 

 

Figura 1367. Acondicionamento 
dos RSS

 

Figura 1368. Bags com 
recicláveis 

 

Figura 1369. Aterro 
sanitário 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os assentamentos São Judas, Santa 
Elina e São José, a comunidade São Vicente e as glebas 
Santa Amélia, Papagaio, Sararé e Ouro Verde. Quanto ao 
abastecimento de água, os locais utilizam poços tubulares 
ou cacimbas (Figura 1370). O sistema de esgotamento 
sanitário utilizado nas localidades se baseia em soluções 
individuais inadequadas (fossa negra ou rudimentar) e 
escoamento a céu aberto. No que tange ao manejo de 
águas pluviais, não há pavimentação asfáltica e dispositivos 
de drenagem em nenhuma localidade. Quanto à coleta e 
destinação final dos resíduos sólidos, não há serviço 
regular realizado em nenhum local, sendo os resíduos 
produzidos lançados em valas, e posteriormente queimados 
(Figura 1371). 

Figura 1370. Poço de captação de água na Gleba Sararé 

 

Figura 1371. Vala para disposição dos resíduos em São Vicente 
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6.8.5 Pontes e Lacerda 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião centro-sul mato-grossense, a 483 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 15º13’16’’S e 59º20’18’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 
2017) é de 43.832 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento 
de 1,08%. As principais atividades econômicas são a agricultura temporária, a pecuária de corte e leiteira e extrativismo, com 
produção de látex de seringueira. O município de Pontes e Lacerda está inserido na Região Hidrográfica Amazônica, tendo 
como principal curso d’água o rio Guaporé, além dos córregos Marechal Rondon, córrego do Baiano, córrego Buriti e o córrego 
da Lavrinha. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a fortemente ondulado. Possui clima tropical, 
com temperatura média anual de 24,5°C e precipitação anual de 1.527 mm. Importante registrar que o município possui Plano 
Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A empresa CAB Pontes e Lacerda é o órgão responsável pelo serviço 
de abastecimento de água no município. O sistema é composto por uma 
captação superficial no rio Guaporé (Figura 1372), adutora de água 
bruta, três ETAs (Figura 1373 e Figura 1374), três reservatórios (Figura 
1375), adutora de água tratada, rede de distribuição de água tratada de 
158,64 km de extensão, em PVC e 11.981 ligações prediais. O corpo 
técnico da prestadora do serviço é capacitado e há número suficiente de 
funcionários. O abastecimento de água não possui intermitência e, além 
disso, o sistema conta com capacidade de reservação suficiente. 
Mensalmente são realizadas as análises microbiológicas de coliformes 
totais e Escherichia coli na saída do tratamento, reservatórios e rede. Os 
indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 274, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de agência 
reguladora dos serviços; índice de perdas elevado; o lodo gerado nos 
processos de lavagem da estação de tratamento de água não está 
recebendo destino final adequado. A Figura 1376 mostra medidores 
ultrassônicos existentes no SAA do município. 

Tabela 274. Indicadores de desempenho do SAA de 
Pontes e Lacerda 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,12 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 158,64 Km 

Volume total produzido diário 7.128 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 124,75 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 
% 

Índice de perdas na distribuição 34,46 % 

Índice de inadimplência 4,9 % 

Índice de fluoretação de água 100 % 

Volume de reservação instalado 3.000 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

450 
m³/hora 

 

Figura 1372. Área de 
captação superficial

 

Figura 1373. ETA 1 
em Pontes e Lacerda

 

Figura 1374. ETA 2 em 
Pontes e Lacerda

 

Figura 1375. Reservatórios 
de água tratada 

 

Figura 1376. Medidores 
de vazão ultrassônicos 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A empresa CAB Pontes e Lacerda é o órgão responsável pelo serviço 
de esgotamento sanitário. O sistema de esgotamento é composto por 
rede coletora do tipo separadora absoluta com 99 km de extensão, em 
PVC, 6.515 ligações prediais ativas, três estações elevatórias de esgoto 
bruto (Figura 1377) e tratamento composto por reator anaeróbio (Figura 
1378) e lagoas de estabilização (Figura 1379, Figura 1380). Os 
funcionários da CAB atuam em atividades como manutenção na rede de 
coleta, ligações de esgoto etc.  

Tabela 275. Indicadores de desempenho do SES de 
Pontes e Lacerda 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 79,23 % 
Índice de coleta de esgoto 79,23 % 

Índice de tratamento de esgotos 100 % 
 

O corpo técnico é capacitado e há número suficiente de funcionários, sendo realizados treinamentos específicos para que 
estes desempenhem corretamente a sua função. A Figura 1381 expõe o tanque de secagem do lodo produzido. A Tabela 275 
apresenta os indicadores do sistema, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Principais deficiências encontradas: ausência de agência reguladora dos serviços; ausência de geração própria de energia nas 
elevatórias e ETE; o sistema de tratamento já não comporta a demanda atual; ausência de um sistema de esgotamento 
sanitário coletivo para toda área urbana; ausência de fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento de esgoto; 
inexistência de cadastro das empresas prestadoras de serviço de limpeza de fossas no município. 

Figura 1377. Estação 
Elevatória de Esgoto 3

 

Figura 1378. Reator 
anaeróbio na ETE

 

Figura 1379. Lagoa 
anaeróbia na ETE

 

Figura 1380. Lagoa 
facultativa na ETE 

 

Figura 1381. Tanque de 
secagem do lodo
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Pontes e Lacerda abrange os corpos hídricos 
córrego Marechal Rondon, córrego do Baiano, córrego Buriti (Figura 
1382) e o córrego da Lavrinha. Estes recebem os efluentes do sistema 
de drenagem de águas pluviais e deságuam no rio Guaporé – que 
compõem o sistema de macrodrenagem. A sede do município possui 
malha viária com extensão de 175,81 km, sendo 115 km de vias 
pavimentadas (Figura 1383 e Figura 1384). Das vias pavimentadas, 5,5 
km possuem drenagem profunda. Os indicadores do sistema de 
drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 276, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas encontrados no perímetro urbano: ausência de 
sistema de drenagem que contemple todo o município; inundações 
próximas ao córrego Buriti, pontos de alagamento e erosões (Figura 
1385 e Figura 1386). 

Tabela 276. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 
65,42 

% 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 
3,16 

% 

Extensão total de vias do 
município 

175,81 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

115 
Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim 
- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Sim - 

 

Figura 1382. Trecho 
canalizado do córrego Buriti 

 

Figura 1383. Dissipador 
de energia existente 

 

Figura 1384. Via 
pavimentada 

 

Figura 1385. Erosão em 
via não pavimentada

 

Figura 1386. Erosão em 
via não pavimentada

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Secretaria de Obras, que dispõe de oito funcionários 
e dois caminhões compactadores para a coleta (Figura 1387). Os resíduos 
são acondicionados em lixeiras convencionais e tambores plásticos ou 
metálicos (Figura 1388). Não há tratamento residual, todo material é 
disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1389), distante 12 km da 
cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de 
resíduos estão apresentados na Tabela 277, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 277. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

1,0 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro licenciado por empresa privada. Não há 
educação ambiental nem coleta seletiva. No entanto, algumas pessoas trabalham com recicláveis, de forma autônoma, 
recolhendo materiais mais rentáveis. Há no município um galpão da Reciclanip para armazenamento dos pneus do município 
(Figura 1390). Foi observada também a presença de resíduos volumosos dispostos no lixão de Pontes e Lacerda (Figura 
1391). 

Figura 1387. Veículo 
utilizado na coleta de RSU

 

Figura 1388. Lixeira para 
acondicionamento 

 

Figura 1389. Lixão de 
Pontes e Lacerda

 

Figura 1390. Galpão de 
armazenamento 

 

Figura 1391. Resíduos 
dispostos no lixão

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange as vilas São José da Serra e Monte Cristo. Quanto ao 
abastecimento de água, os locais utilizam poços artesianos ou cacimbas 
(Figura 1392). O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas localidades 
se baseia em soluções individuais (fossa negra ou rudimentar) e 
escoamento a céu aberto. No que tange ao manejo de águas pluviais, não 
há pavimentação asfáltica e dispositivos de drenagem em nenhuma 
localidade. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, não há 
coleta regular em nenhum local, sendo os resíduos produzidos enterrados 
em valas nos terrenos e posteriormente queimados (Figura 1393). 

Figura 1392. Poço tubular em São José da Serra

 

Figura 1393. Vala para disposição dos resíduos em 
São José da Serra 
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6.8.6 Rondolândia 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 1.100 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
10º50’36,70’’S e 61º27’35,44’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
3.854 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento de 4,63%. As 
principais atividades econômicas são a agricultura temporária com lavouras de café e milho e a pecuária de corte e leiteira. O 
município de Rondolândia está inserido na Região Hidrográfica Amazônica, tendo como principal curso d’água Igarapé São 
Gabriel. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado. Possui clima equatorial 
continental úmido. Nota-se a ausência de Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão 
responsável pelo serviço de abastecimento de 
água de Rondolândia. O sistema é composto por 
duas captações superficiais, uma no Igarapé São 
Gabriel e uma na mina São Bento (Figura 1394), 
adutora de água bruta, uma ETA (Figura 1395 e 
Figura 1396), dois reservatórios (Figura 1397), 
rede de distribuição de água tratada com 17,41 km 
de extensão, em PVC e 300 ligações domiciliares 
(Figura 1398), mais 250 na segunda etapa de obra. 
Os indicadores do sistema de abastecimento de 
água estão apresentados na Tabela 278, tendo 
como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 

Tabela 278. Indicadores de desempenho do SAA de Rondolândia 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,78 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 17,41 Km 

Volume total produzido diário  144 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 152,85 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 28 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 50 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 12 m³/hora 
 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de Departamento de Água e Esgoto (DAE) para operar o sistema; 
inexistência de cobrança pelo uso da água; falta de programa de educação ambiental; inexistência de análises da potabilidade 
da água distribuída, a fim de garantir as exigências da Portaria nº 2.914/2011; falta de capacitação técnica dos operadores do 
sistema; superdimensionamento da bomba de recalque de água tratada para o reservatório; ausência de macromedidores na 
saída dos reservatórios; ausência de estudo tarifário, rede de distribuição antiga em PEAD (será substituída na segunda etapa 
da obra); presença de rede exposta, nas ruas e terrenos. 
 

Figura 1394. Captação 
superficial no Igarapé São 

Gabriel

 

Figura 1395. ETA 
metálica de 
Rondolândia

 

Figura 1396. Tanque de 
preparo de soluções  

 

  

Figura 1397. 
Reservatório RAP-01  

 

 

Figura 1398. Hidrômetro 
instalado após ETA  

 

 
 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Em Rondolândia não há nenhum órgão responsável pela prestação de serviço de 
esgoto. O município não dispõe de rede coletora de esgoto (sistema separador 
absoluto). Utiliza-se a disposição do esgoto doméstico em unidades individuais em 
sua maioria inadequadas, como fossa rudimentar ou negra, por vezes em fossa 
séptica e sumidouro, e escoamento a céu aberto (Figura 1399). Segundo o IBGE 
(2010), 90,10% dos domicílios particulares permanentes se utilizam de fossa 
rudimentar, enquanto que apenas 3,40% dispõem de fossa séptica, 6,49% lançam 
na rede pluvial ou escoam a céu aberto. Considerando que o município possui 
lençol freático aflorante e pela existência de várias nascentes na cidade, no período 
chuvoso há grande ocorrência de transbordamento das fossas, pela elevação do 
nível do lençol freático. Ressalta-se que, pela falta de fiscalização na execução das 
obras, há falta de padronização nas disposições individuais. A Tabela 279 
apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais 
deficiências encontradas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário que 
atenda toda a cidade; ausência de um Plano Diretor ou Lei de Uso e Ocupação do 
Solo Urbano, que exija para os novos empreendimentos de loteamentos e 
condomínios a implantação de sistemas de esgotamento sanitário; ausência de 
fiscalização que exija a adequação das fossas negras ou rudimentares para fossa 
séptica conjugada com sumidouro ou filtro anaeróbio; lançamento de resíduos de 
limpeza das fossas no lixão; pontos de despejo de efluentes residenciais diretos 
nos logradouros da cidade e em cursos d’água. 

Tabela 279. Indicadores de desempenho do 
SES de Rondolândia 

Indicador 
operacional 

Valor Unidade 

Índice de atendimento 
urbano 

0,00 % 

Índice de coleta de 
esgoto 

0,00 % 

Índice de tratamento 
de esgotos 

0,00 % 

 

Figura 1399. Fossa instalada com tampa 
danificada
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A área urbana de Rondolândia pode ser dividida em três microbacias 
hidrográficas, todas inseridas na microbacia do Igarapé São Gabriel – 
que compõem o sistema de macrodrenagem. A sede do município 
possui malha viária com extensão de 17,77 km, sendo 0,52 km de vias 
pavimentadas (Figura 1400). Constatou-se que não há estruturas de 
drenagem profunda, como galerias pluviais; assim, o transporte das 
águas se dá por escoamento superficial, por sarjetas e valas. Os 
indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 280, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais problemas no perímetro urbano: ausência de sistema de 
drenagem que contemple todo o perímetro urbano; pontos de 
alagamento (Figura 1401) e enxurradas (Figura 1402); pontos de erosão 
nas vias não pavimentadas (Figura 1403); ausência de dispositivos de 
drenagem (Figura 1404). 

Tabela 280. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 
2,93 

% 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 
0,00 

% 

Extensão total de vias do 
município 

17,77 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

0,52 
Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim 
- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1400. Via não 
pavimentada 

 

Figura 1401. Alagamento 
em Rondolândia

 

Figura 1402. Enxurrada 
em Rondolândia

 

Figura 1403. Erosão em 
via não pavimentada

 

Figura 1404. Ponto de 
deságue sem galeria

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU 
são de responsabilidade da Secretaria de Obras, que dispõe de quatro 
funcionários e um caminhão-basculante para a coleta (Figura 1405). Os 
resíduos são acondicionados em lixeiras improvisadas e em calçadas 
(Figura 1406). Não há tratamento residual e todo material é disposto em 
vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1407 e Figura 1408), distante 2 
km da cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo 
de resíduos estão apresentados na Tabela 281, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 281. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,72 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

- 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados e dispostos por um funcionário da Prefeitura em um forno na área da unidade de 
saúde, onde são queimados (Figura 1409). A única forma de sensibilização é através de realizações de feiras culturais nas 
escolas municipais onde é abordada a Educação Ambiental. O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi 
implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo assim uma área de risco. Não há coleta 
seletiva, no entanto, notou-se a presença de catadores no lixão. 

Figura 1405. Veículo 
utilizado na coleta 

 

Figura 1406. Resíduo 
acondicionado na calçada

 

Figura 1407. Lixão de 
Rondolândia 

 

Figura 1408. Resquícios 
de resíduos queimados

 

Figura 1409. Forno para 
queima de RSS

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange as comunidades São Filipe, São Sebastião, São 
José, Santa Ana, Santa Luzia, Caatuva, São Matheus e Santa Helena. 
Quanto ao abastecimento de água, os locais utilizam poços artesianos 
individuais (Figura 1410). O sistema de esgotamento sanitário utilizado 
nas localidades se baseia em soluções individuais inadequadas (fossa 
negra ou rudimentar) e escoamento a céu aberto. No que tange ao 
manejo de águas pluviais, não há pavimentação asfáltica e dispositivos 
de drenagem em nenhuma localidade. Quanto à coleta e destinação final 
dos resíduos sólidos, não há esse serviço regularmente em nenhum 
local, sendo que parte dos resíduos (orgânicos) é utilizada como 
alimento para os animais domésticos, enquanto o restante (resíduos 
secos) é enterrado em valas ou queimado (Figura 1411). 

Figura 1410. Poço raso para abastecimento

 

Figura 1411. Queima dos resíduos sólidos 
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6.8.7 Vale de São Domingos 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudoeste mato-grossense, a 491 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 15º17’27’’S e 59º03’58’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 
2017) é de 3.041 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento de 
0,36%. As principais atividades econômicas são a agricultura temporária, a pecuária de corte e leiteira. O município de Vale de 
São Domingos está inserido na Região Hidrográfica Amazônica, tendo como principal curso d’água o rio São Domingos, além 
do córrego Inara. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a fortemente ondulado. Possui clima 
predominantemente tropical, com temperatura média anual de 24,6°C e precipitação anual de 1.530 mm. Nota-se no âmbito 
municipal a ausência de Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o responsável pelo serviço 
de abastecimento de água de Vale de São Domingos. O sistema é 
composto por captação superficial no rio São Domingos (Figura 1412), 
adutora de água bruta, uma ETA (Figura 1413, Figura 1414 e Figura 
1415), um reservatório (Figura 1416), rede de distribuição de água 
tratada de 7,16 km de extensão, em PVC e 269 ligações prediais Em 
2006, o município foi contemplado com convênio com a Funasa para 
implantação de sistema de abastecimento de água na sede. O terceiro 
relatório de visita técnica da Funasa de 2011 apresenta pendências 
relacionadas com a falta de documentação e inconsistências 
encontradas entre os projetos aprovados e as obras executadas, 
decorrendo que apenas 57,10% do previsto foi executado. Os 
indicadores do sistema de abastecimento de água estão apresentados 
na Tabela 282, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de estrutura 
física e humana para o Departamento de Água e Esgoto (DAE) operar o 
sistema; inexistência de gestão do sistema; ausência de controle de 
gastos e despesas; ETA com problemas estruturais; índice de perdas 
elevado; problemas na qualidade da água; volume de reservação 
insuficiente para o abastecimento. 

Tabela 282. Indicadores de desempenho do SAA de Vale 
de São Domingos 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água - R$/m³ 

Índice de hidrometração 0,00 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 7,16 Km 

Volume total produzido diário 324 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,4 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento 
urbano de água 

- 
% 

Índice de perdas na 
distribuição 

57,3 
% 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

50 
m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

36 
m³/hora 

 

Figura 1412. Poço de 
sucção na captação 

 

Figura 1413. Calha 
Parshall da ETA

 

Figura 1414. Decantador 
da ETA

 

Figura 1415. Filtros da 
ETA

 

Figura 1416. Reservatório 
de água tratada 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto é o responsável pelos serviços de 
esgotamento do município. Em Vale de São Domingos o sistema de 
esgotamento sanitário possui rede coletora com 4,58 km de extensão, 
266 ligações prediais inativas, por falta de ligação intradomiciliar, duas 
estações elevatórias (Figura 1417 e Figura 1418), emissários de esgoto 
bruto e tratado e uma ETE composta por lagoas de estabilização (Figura 
1419 e Figura 1420).  

Tabela 283. Indicadores de desempenho do SES de Vale 
de São Domingos 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de esgotos 0 % 
 

No entanto, o sistema nunca se encontrou em operação plena e a maioria da população dispõe seus efluentes de forma 
individual em fossas sépticas, sumidouros e fossas negras. O projeto que deu origem à implantação do sistema é falho, 
superdimensionado, precisando de adequação e de operação. A Tabela 283 apresenta os indicadores do sistema de 
esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais problemas 
encontrados: abandono do sistema implantado; obras do SES se encontram inacabadas; projeto superdimensionado; não há 
corpo técnico especializado; ausência de controle da execução do sistema de tratamento individual; extravasamento de esgoto 
na EEE 1 (Figura 1421); inexistência de ligação intradomiciliar. 

Figura 1417. EEE 1 
 

 

Figura 1418. EEE 2 
 

 

Figura 1419. Lagoa 
desativada

 

Figura 1420. Lagoa 
desativada 

 

Figura 1421. 
Extravasamento de esgoto 

na EEE 1
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A área urbana de Vale de São Domingos abrange o rio São Domingos, 
que corta a sede urbana e compõe o sistema de macrodrenagem. A 
sede do município possui malha viária com extensão de 9 km, sendo 6 
km de vias pavimentadas. Das vias pavimentadas, apenas 1,3 km 
possui componentes do sistema de drenagem de águas pluviais 
(Figura 1422, Figura 1423 e Figura 1424). Os indicadores do sistema 
de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 284, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Principais problemas identificados no perímetro urbano: ocupação 
ilegal das margens do córrego; quantidade insuficiente de obras de 
drenagem de águas pluviais; falta de manutenção dos seus 
componentes; estruturas danificadas, insuficiência de dissipadores de 
energia; falta de responsável pela manutenção do sistema; falta de 
planejamento; erosões, risco de inundação e assoreamento do rio São 
Domingos (Figura 1425 e Figura 1426). 

Tabela 284. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

66,67 
% 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

14,44 
% 

Extensão total de vias do 
município 

9,0 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

6,0 
Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim 
- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1422. Via 
pavimentada com 
microdrenagem 

 

Figura 1423. Boca de 
lobo em via 

pavimentada 

 

Figura 1424. Boca de 
lobo em bom estado de 

conservação 

 

Figura 1425. Assoreamento 
no rio São Domingos 

 

Figura 1426. Inundação no 
rio São Domingos  

 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU 
são de responsabilidade da Secretaria de Obras, que dispõe de uma 
equipe e um caminhão-basculante de 8 m³ para a coleta (Figura 1427). 
Os resíduos são acondicionados em lixeiras improvisadas e em 
tambores (Figura 1428). Não há tratamento dos resíduos, todo material 
é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1429), distante 
1,2 km da cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e 
manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 285, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 285. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,72 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro licenciado por empresa privada. A única forma 
de sensibilização são alguns trabalhos de educação ambiental realizados por professores e alunos da Escola Rainha da Paz. 
O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, 
sendo assim uma área de risco. Foi observada a presença de carcaças de animais mortos no lixão, bem como de pneus 
descartados de forma incorreta no local (Figura 1430 e Figura 1431). 

Figura 1427. Veículo 
utilizado na coleta 

 

Figura 1428. Lixeira 
para acondicionamento 

 

Figura 1429. Lixão de 
Vale de São Domingos

 

Figura 1430. Carcaças de 
animais mortos no lixão 

 

Figura 1431. Pneus 
dispostos no lixão 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os povoados Adrianópolis e Máquina Queimada. 
Quanto ao abastecimento de água, os locais possuem captação 
superficial e tratamento convencional (Figura 1432). O sistema de 
esgotamento sanitário utilizado nas localidades se baseia em soluções 
individuais (fossa negra ou rudimentar) e escoamento a céu aberto. No 
que tange ao manejo de águas pluviais, apenas em Adrianópolis há 
pequena porção de suas vias pavimentadas, possuindo apenas sarjeta 
e canaleta (Figura 1433). Quanto à coleta e destinação final dos 
resíduos sólidos, os dois povoados são contemplados com coleta 
regular pela Prefeitura, que destina todos os resíduos produzidos ao 
lixão do município. 

Figura 1432. ETA de Adrianópolis 

 

Figura 1433. Vias pavimentadas em Adrianópolis 
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6.8.8 Vila Bela da Santíssima Trindade 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudoeste mato-grossense, a 562 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 15º00’28’’S e 59º57’03’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 
2017), é de 15.534 habitantes no município, nota-se que no período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual 
positiva de crescimento de 1,9%. As principais atividades econômicas são a agricultura temporária, com lavouras de soja e 
milho, a pecuária de corte e leiteira e o extrativismo mineral. O município de Vila Bela da Santíssima Trindade está inserido na 
Região Hidrográfica Amazônica, tendo como principal curso d’água o rio São Guaporé. Quanto às características do território, 
identifica-se um relevo plano a fortemente ondulado. Possui clima predominantemente tropical, com temperatura média anual 
de 24,4°C e precipitação anual de 1.349 mm. Nota-se que no município há Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o responsável pelo 
serviço de abastecimento de água de Vila Bela da Santíssima 
Trindade. O sistema é composto por captação superficial no rio 
Guaporé (Figura 1434), captação subterrânea por um poço tubular 
(Figura 1435), uma ETA (Figura 1436 e Figura 1437), tratamento 
simplificado com cloração para água do poço, dois reservatórios 
(Figura 1438), rede de distribuição de água tratada de 25,3 km de 
extensão, em PVC e ligações prediais com o total de 1.429 
ligações. Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 
286, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: insuficiência de 
micromedidores; ausência de macromedidores na captação 
superficial; problemas estruturais na ETA, no laboratório; rede de 
distribuição necessita de ampliação; reclamações frequentes 
referentes à qualidade da água; não são realizadas análises de 
qualidade da água conforme preconiza a legislação vigente; o DAE 
trabalha com um corpo de funcionários bastante limitado; o sistema 
não é automatizado; alto índice de perdas. 

Tabela 286. Indicadores de desempenho do SAA de Vila Bela 
da Santíssima Trindade 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,38 R$/m³ 

Índice de hidrometração 74,9 % 

Índice de macromedição 50 % 

Extensão da rede de água 25,3 Km 

Volume total produzido diário 1.980 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 173,3 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 97,94 % 

Índice de perdas na distribuição 48,2 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 200 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 72 m³/hora 
 

Figura 1434. Captação 
superficial no rio 

Guaporé 

 

Figura 1435. Poço 
tubular no Jd. 

Aeroporto 

 

Figura 1436. ETA 
metálica  

 

 

Figura 1437. Tanque de dosagem 
de coagulante na ETA 

 

Figura 1438. Reservatório 
REL-01 na ETA  

 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável 
pelo serviço de esgotamento sanitário. Na sede observa-se como 
solução para o esgotamento sanitário a utilização de fossas 
(sépticas e negras) e escoamento a céu aberto. No entanto, em 
2005 o município foi contemplado com um convênio para 
implantação do sistema de esgotamento sanitário. De acordo com o 
último relatório de visita técnica da Funasa (2014), 92% das obras 
foram executadas (Figura 1439).  

Tabela 287. Indicadores de desempenho do SES de Vila Bela 
da Santíssima Trindade 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Foi implantado 3,40 km de rede coletora e 140 ligações domiciliares. Ficou faltando a ligação intradomiciliar. Por essa razão, a 
ETE, as EEEs, as ligações prediais e os outros componentes do sistema se encontram sem uso e abandonados (Figura 1440 
Figura 1441 e Figura 1442). A Tabela 287 expõe os indicadores do sistema, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências identificadas no sistema: disposição dos efluentes em fossas negras; 
escoamento de esgoto a céu aberto em diversas vias urbanas (Figura 1443); abandono do sistema de coleta e tratamento de 
esgoto implantado; ausência de Licença de Operação do sistema de esgotamento sanitário implantado; ausência de empresas 
limpa-fossa ; falta de controle dos sistemas individuais. 

Figura 1439. Caixa de 
passagem instalada 

 

Figura 1440. EEE 
abandonada 

 

Figura 1441. Calha 
Parshall danificada 

 

Figura 1442. Lagoa tomada pela 
vegetação 

 

Figura 1443. Escoamento 
de esgoto a céu aberto 

 



258 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A área urbana de Vila Bela da Santíssima Trindade é dividida em quatro 
microbacias referentes ao rio Guaporé – que compõem o sistema de 
macrodrenagem. A sede do município possui uma malha viária com extensão 
de 55 km, sendo 16,5 km de vias pavimentadas. As águas de escoamento 
superficial das vias pavimentadas ou não pavimentadas na região urbana do 
município são conduzidas naturalmente por gravidade por meio dos 
componentes de drenagem, como sarjetas, bocas coletoras, rede e emissários 
(Figura 1444). Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão 
apresentados na Tabela 288, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas no perímetro urbano: quantidade insuficiente de 
componentes de drenagem; falta de dissipadores de energia; dispositivos 
danificados (Figura 1445 e Figura 1446); ligações clandestinas de esgoto na 
rede pluvial (Figura 1447); alagamentos; processos erosivos (Figura 1448); 
falta de cadastro técnico dos sistemas de microdrenagem existentes. 

Tabela 288. Indicadores de desempenho do 
sistema de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de 

microdrenagem superficial 
30 

% 

Índice de cobertura dos 
serviços de 

microdrenagem profunda 
- 

% 

Extensão total de vias do 
município 

55 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

16,5 
Km 

Registro de incidentes 
(enchentes) 

Sim 
- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Sim - 

 

Figura 1444. Boca de lobo 
de microdrenagem 

 

Figura 1445. Boca de lobo 
danificada 

 

Figura 1446. Via e sarjeta 
danificadas 

 

Figura 1447. Ligação 
clandestina 

 

Figura 1448. Erosão 
em ponto de deságue 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade da Secretaria de Obras, que dispõe de uma equipe e um 
caminhão compactador para a coleta (Figura 1449.). Os resíduos são 
acondicionados em lixeiras improvisadas e em tambores (Figura 1450.). Não 
há tratamento dos resíduos, todo material é disposto em vazadouro a céu 
aberto [lixão] (Figura 1451.), distante 12 km da cidade. Os indicadores de 
qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na 
Tabela 289, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.  

Tabela 289. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,75 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura de 
coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro licenciado por empresa privada. A única forma 
de sensibilização são alguns trabalhos de educação ambiental realizados por professores e alunos. O cemitério não possui 
licenciamento ambiental e foi implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo assim uma área 
de risco. Foram observados a presença de carcaças de animais mortos e resíduos eletroeletrônicos no lixão, bem como 
resíduos de demolição dispostos em calçadas (Figura 1452. e Figura 1453.) 

Figura 1449. Veículo 
utilizado na coleta 

 

Figura 1450. Lixeira de 
acondicionamento

 

Figura 1451. Lixão de V. B. da 
S. Trindade

 

Figura 1452. Resíduos 
eletroeletrônicos 

 

Figura 1453. Resíduos 
de construção civil 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o distrito Santa Clara do Monte Cristo, os assentamentos 
São Sebastião, Bocaina, Nova Fortuna e Palmarito, as comunidades 
quilombolas Boqueirão, Boa Sorte e Retiro, e as comunidades Cantão, Matão, 
Manga e Ricardo Franco. Quanto ao abastecimento de água, os locais 
possuem captação em poços tubulares e poços rasos. O sistema de 
esgotamento sanitário utilizado nas localidades se baseia em soluções 
individuais (fossa negra ou rudimentar), escoamento a céu aberto e latrinas 
(Figura 1454.). No que tange ao manejo de águas pluviais, em nenhuma 
localidade há pavimentação nem dispositivos de drenagem para escoamento 
das águas pluviais. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, 
apenas no distrito de Santa Clara é realizada coleta regular duas vezes por 
semana, pela Prefeitura; o restante dos moradores enterram os resíduos 
produzidos em valas e incineram os mesmos (Figura 1455.). 

Figura 1454. Latrina existente em São Sebastião

 

Figura 1455. Vala existente para disposição dos 
resíduos em Santa Clara
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6.9 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DO ARAGUAIA 

APRESENTAÇÃO 

Criado em dezembro de 2005, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Portal do Araguaia é 

formado pelos municípios de Araguaiana, General Carneiro, Novo São Joaquim, Ponte Branca, Ribeirãozinho e Torixoréu 

ocupando uma área de 31.734,48 km². Juntos, esses municípios representam 27.278 habitantes, de acordo com a estimativa 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017. Os municípios pertencentes ao citado consórcio surgiram, a 

princípio, pelo desbravamento implementado pelo Marechal Rondon, na metade do século passado, sendo o ouro e o diamante 

os primeiros fatores de atração de imigrantes para a região. Destaca-se que foram importantíssimas as incursões dos irmãos 

Villas-Bôas, nessas terras dos índios bororos e xavantes, pela Fundação Brasil Central, para a consolidação dessas cidades. O 

município-polo para atendimento quanto a serviços de saúde, educação e comércio é Barra do Garças. Destaca-se ainda que 

a área deste consórcio se encontra no sudeste do Estado, porção sul da grande região formada pelo leste de Mato Grosso e 

oeste de Goiás, denominada “Vale dos Esquecidos” – devido ao suposto descaso dos órgãos públicos em relação à região. 

O Consórcio Portal do Araguaia é formado por oito municípios; não participaram deste projeto Barra do Garças e Portal do 

Araguaia. Quanto à legislação urbanística que permita o planejamento físico-territorial, não apresentam Plano Diretor 

Participativo os municípios de General Carneiro e Ponte Branca. Quanto à legislação referente ao uso, ocupação e 

parcelamento do solo urbano, esta foi identificada apenas em Araguaiana. Destaca-se que nos municípios que fazem parte 

deste projeto inexistem legislações específicas para o saneamento básico.  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água envolve o conjunto de 
captações de água, tubulações, estações de tratamento, 
reservatórios, equipamentos e demais instalações destinadas 
ao fornecimento de água potável. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em 100% 
dos municípios. No que se refere à captação, dois dos 
municípios são abastecidos exclusivamente por mananciais 
superficiais, dois por captação superficial e subterrânea e dois 
por captação apenas subterrânea. Todos os municípios 
realizam o tratamento das águas, dois deles realizam apenas 
tratamento convencional (ETA), três fazem tratamento de 
simples desinfecção e um município dispõe de ambos. A 
distribuição da água é pressurizada em um dos municípios, por 
gravidade em três e em dois, contam com ambos, conforme 
Quadro 2. 

Quadro 9. Caracterização do Sistema de Abastecimento de Água 

Municípios 
Prestação de 

serviço 
Tipo de 

captação 
Tipo de 

 tratamento 

Araguaiana Público Superficial Convencional 

General 
Carneiro 

Público Mista 
Convencional e 

Desinfecção 

Novo São 
Joaquim 

Público Subterrânea Desinfecção 

Ponte Branca Público Subterrânea Desinfecção 

Ribeirãozinho Público Mista Desinfecção 

Torixoréu Público Superficial Convencional 
 

Somente em Araguaiana e General Carneiro não há 100% de cobertura do SAA, quase chegando à totalidade. Contudo, 
nenhum município possui macromedição. No que se refere à micromedição, destaca-se Novo São Joaquim com 100%, bem 
como os municípios Ponte Branca e Ribeirãozinho, que não possuem micromedição. Além disso, todos apresentam índices de 
perdas de água no sistema de distribuição superiores ou iguais a 33,18% chegando até 82,29% em General Carneiro, 
considerados altos, de acordo com a Figura 1456. 

Figura 1456. Indicadores de desempenho do sistema de abastecimento e água 

 
 

ARAGUAIANA
GENERAL
CARNEIRO

NOVO SÃO
JOAQUIM

PONTE BRANCA RIBEIRÃOZINHO TORIXORÉU

COBERTURA (%) 99,95% 97,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

MICROMEDIÇÃO (%) 54,96% 54,31% 100,00% 0,00% 0,00% 96,00%

MACROMEDIÇÃO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PERDAS (%) 53,92% 82,89% 33,18% 44,73% 68,51% 67,63%
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Em relação à intermitência do sistema de distribuição, apenas o município de Torixoréu apresenta um sistema intermitente, 
enquanto em todos os demais a água é distribuída de forma contínua. O consumo médio diário de água entre os municípios é 
de 161,16 litros/hab.dia, destacando-se General Carneiro e Ribeirãozinho, com o maior consumo, de 175,4 litros/hab.dia. Nota-
se que todos os municípios realizam cobrança pelo uso da água, sendo a tarifa média de Novo São Joaquim a mais alta, de R$ 
3,57/m³ de água, e a de General Carneiro a mais baixa, de R$ 1,00/m³. No que se refere ao índice de inadimplência, foram 
disponibilizados dados apenas de Ponte Branca, que possui cerca de 20% de inadimplência. A Figura 1457, Figura 1458 e 
Figura 1459 demonstram os gráficos. 

Figura 1457. Consumo médio diário de água 
(L/hab.dia) 

 

Figura 1458. Tarifa média de água (R$/m³) 

 

 

Figura 1459. Índice de inadimplência (%) 

 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário é 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. Com exceção de General Carneiro e Ribeirãozinho com 23,68% e 33,09% de cobertura de rede 
coletora, respectivamente, Araguaiana, não foi possível determinar o índice de cobertura, as demais sedes urbanas não 
dispõem de prestação do serviço de esgotamento sanitário, de maneira que a disposição do esgoto se dá por soluções 
individuais, fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou rudimentares e escoamento a céu aberto. 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O manejo das águas pluviais corresponde ao conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de drenagem, do 
transporte, detenção/retenção para o amortecimento de cheias, do 
tratamento e disposição final das águas pluviais. A Figura 1460 
expõe os índices de micro e macrodrenagem. 

A prestação do serviço é do tipo pública em todo o consórcio. 
Todos os municípios possuem mais de 50% de suas vias 
pavimentadas e com cobertura de microdrenagem superficial, 
destacando-se Novo São Joaquim 100% de pavimentação. Todos 
os municípios dispõem de menos de 25,38% de cobertura de 
microdrenagem profunda (bocas de lobo, galerias, canais), 
destacando-se Araguaiana, Ponte Branca e Ribeirãozinho, que 
não possui nenhum tipo de microdrenagem profunda. Observam-
se pontos de erosão em todos os municípios; além disso, verifica-
se a ocorrência de pontos de alagamento em metade do 
consórcio. 

Figura 1460. Índice de microdrenagem superficial e profunda (%) 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O manejo de resíduos sólidos compreende o conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em todos 
os municípios. A cobertura do serviço de coleta é de 100% em 
todos os municípios do consórcio. 

A produção diária média é de 0,72 kg/hab.dia, sendo Novo São 
Joaquim o maior gerador (0,85 kg/hab.dia) e Ponte Branca o 
menor, de 0,48 kg/hab.dia (Figura 1461). Todos os municípios 
realizam a disposição final dos resíduos em vazadouros a céu 
aberto (lixão), e em nenhum há programa de coleta seletiva. 

Figura 1461. Produção média diária de resíduos sólidos 
(Kg/hab.dia) 
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6.9.1 Araguaiana 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 570 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
15º44’01’’S e 51º50’00’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 3.036 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento, de -0,69%. As 
principais atividades econômicas são a pecuária, com rebanho bovino de cria, recria e corte, a agricultura, com produção de 
soja em pequena escala e a produção agrícola de pequenos produtores. O município de Araguaiana está inserido na Região 
Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, e tem em sua área urbana os corpos hídricos rio Araguaia, córrego Laje, córrego do 
Falcão e córrego Voadeira. Quanto às características do território, encontra-se na Depressão e Pantanal de Mato Grosso, com 
relevo suavemente ondulado a plano, clima tropical megatérmico subúmido, com precipitação anual entre 1.750 e 1.800 mm. 
Nota-se a ausência de Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água de Araguaiana (Figura 1462). O sistema 
é composto por uma captação superficial no rio Araguaia (Figura 1463), 
uma ETA (Figura 1464), dois reservatórios (Figura 1465), casa de química 
(Figura 1466), rede de distribuição de água tratada com 19 km de extensão, 
em PVC e 1.419 ligações prediais. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 290, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: inexistência de 
macromedidores; ausência de universalização de micromedidores; 
ausência de registros de descarga na rede de distribuição; falta do teste de 
jarros “Jar Test” para a determinação das dosagens ótimas dos 

coagulantes utilizados na ETA; ausência de cadastro da rede de 
abastecimento de água; ausência de setorização da rede de modo a 
auxiliar no controle de perdas; ausência de gerador de energia; ausência de 
programas de substituição de hidrômetros; ineficiência do filtro existente; 
elevado índice de perdas; operação e dimensionamento do filtro Russo 
deficientes. 

Tabela 290. Indicadores de desempenho do SAA de 
Araguaiana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,01 R$/m³ 

Índice de hidrometração 54,96 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 19,0 Km 

Volume total produzido 
diário  

810 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 173,27 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento 
urbano de água 

99,95 % 

Índice de perdas na 
distribuição 

53,92 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de 
água 

0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

400 m³ 

Capacidade de tratamento 
da ETA 

54 m³/hora 

 

Figura 1462. Sede da 
ETA Araguaiana

 

Figura 1463.Abrigo da 
balsa flutuante  

 

Figura 1464. ETA de 
Araguaiana

 

Figura 1465. Reservatório 
apoiado metálico

 

Figura 1466.Casa de química 
da ETA de Araguaiana 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de esgotamento sanitário. Na sede observa-se como solução para o 
esgotamento sanitário a utilização de fossas (sépticas e negras) e 
escoamento a céu aberto (Figura 1467, Figura 1468 e Figura 1469). 
Araguaiana possui sistema de tratamento de esgoto coletivo em processo 
de implantação, as obras iniciaram em dezembro de 2007, não finalizada 
até 2016. O projeto contempla a rede coletora nas Avenidas Dr. José 
Morbeck e Presidente Vargas, Rua da Silva e Rua Guanabara (Figura 
1470).  

Tabela 291. Indicadores de desempenho do SES de 
Araguaiana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano - % 
Índice de coleta de esgoto - % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

- % 

 

A Tabela 291 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário 
coletivo para atender toda área urbana; obra do SES paralisada; o município não dispõe de cadastro técnico dos sistemas de 
tratamento individuais; inexistência de ações que exijam a adequação das fossas rudimentares existentes para fossa séptica 
conjugada com sumidouro; ausência de controle da execução do sistema de tratamento individual; ausência de responsável 
pelo sistema. A Figura 1471 mostra o cemitério de Araguaiana – que se constitui em um ponto de poluição. 

Figura 1467. Esgoto a 
céu aberto

 

Figura 1468. Esgoto a 
céu aberto

 

Figura 1469. Acúmulo 
de esgoto na via

 

Figura 1470. Execução da 
rede coletora

 

Figura 1471. Cemitério de 
Araguaiana 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Araguaiana é margeada pelo córrego Lage 
que deságua no rio Araguaia – que juntos compõem o sistema 
de macrodrenagem. A sede do município possui malha viária 
com extensão de 28,02 km, sendo 22,7 km de vias 
pavimentadas com meio-fio e sarjeta. Os indicadores do 
sistema estão apresentados na Tabela 292, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Principais problemas identificados no perímetro urbano: 
ausência de sistema de drenagem que contemple todo o 
município; processos erosivos (Figura 1472); pavimentos e 
calçadas danificados, nas vias urbanas (Figura 1473 e Figura 
1474); alagamentos; ausência de responsável pelo sistema. 

Tabela 292. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

81,02 % 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

- % 

Extensão total de vias do 
município 

28,02 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

22,7 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1472. Erosão em via pública 
 

 

Figura 1473. Rua pavimentada com 
erosão e sedimentos 

 

Figura 1474. Rua sem pavimento com erosão 
 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU 
são de responsabilidade da Secretaria de Obras, sendo realizados de 
forma terceirizada pela empresa MC Marques de Morais, admitida 
mediante contrato nº 017/2015. Os resíduos são acondicionados em 
lixeiras improvisadas ou nas calçadas (Figura 1476). Não há tratamento 
dos resíduos e todo material coletado é disposto em vazadouro a céu 
aberto [lixão] (Figura 1477), distante 4,5 km da cidade. Os indicadores 
de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão 
apresentados na Tabela 293, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 293. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,75 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados e dispostos em valas no lixão pela Prefeitura (Figura 1478). Não há 
programa de educação ambiental nem de coleta seletiva. O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi 
implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. Foram observados 
resíduos de construção civil dispostos em vias urbanas (Figura 1479). 

Figura 1475. Veículo 
utilizado na coleta de 

RSU

 

Figura 1476. 
Acondicionamento dos 

resíduos 

 

Figura 1477. Lixão de 
Araguaiana 

 

 

Figura 1478. 
Armazenamento de RSS 

grupo A e B

 

Figura 1479. RCS 
dispostos em via pública 

 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os assentamentos Volta Grande e Cachoeirinha e 
fazenda Santa Eulália. Quanto ao abastecimento de água, 
Cachoeirinha é abastecida pela rede pública de água do DAE (Figura 
1480); já as outras localidades utilizam poços. O sistema de 
esgotamento sanitário utilizado nas comunidades se baseia em 
soluções individuais inadequadas (fossa rudimentar ou negra) e 
escoamento a céu aberto. No que tange ao manejo de águas pluviais, 
em nenhum local há pavimentação asfáltica e dispositivos de 
drenagem, apresentando pontos de erosão provocados pelo 
escoamento superficial de águas pluviais. Quanto à coleta e destinação 
final dos resíduos sólidos, apenas os assentamentos possuem coleta 
regular pela Prefeitura, enquanto nas demais localidades os resíduos 
produzidos são dispostos e queimados em valas nos quintais das 
residências. 

Figura 1480. Rede de distribuição de água interligando 
a sede urbana de Araguaiana ao Assentamento 

Cachoeirinha 
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6.9.2 General Carneiro 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 449 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
15º12’01’’S e 52º57’10’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 5.333 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, de 1,46%. As 
principais atividades econômicas são a agricultura temporária com lavouras de soja e milho e a pecuária de corte e leiteira. O 
município de General Carneiro está inserido na Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia e se localiza na margem direita do 
rio Barreiro. O rio das Mortes e o das Garças e seus tributários são os principais cursos d’água presentes na área do município. 
Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a escarpado, clima tropical mesotérmico quente e úmido, 
com temperatura de 24,1°C a 23,6°C, e precipitação anual de 1.546 mm. Nota-se a ausência de Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água de General Carneiro. O sistema é 
composto por uma captação superficial no rio Barreiro (Figura 1481), e 
subterrânea (Figura 1482), uma ETA (Figura 1483), três reservatórios 
(Figura 1484), rede de distribuição de água tratada com 32 km de 
extensão, em PVC e 1.128 ligações prediais. Os indicadores do sistema 
de abastecimento de água estão apresentados na Tabela 294, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de 
macromedidores na saída dos reservatórios; inexistência de (estudo 
tarifário) controle da taxa de água; falta de manutenção dos poços; 
ausência do teste de jarros “Jar Test” para a determinação das dosagens 
ótimas dos coagulantes; ausência de gerador de energia; ausência de 
cadastro da rede de abastecimento de água; falta de capacitação e 
treinamento dos funcionários do DAE; ausência de registros de descarga 
na rede de distribuição de modo a realizar a limpeza da mesma; vazão de 
captação superficial, inferior à capacidade da ETA; baixo índice de 
hidrometração; elevado consumo per capita efetivo; elevado índice de 
perdas. A Figura 1485 mostra a área que dá acesso à captação superficial 
(cercada) no rio Barreiro. 

Tabela 294. Indicadores de desempenho do SAA de 
General Carneiro 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,00 R$/m³ 

Índice de hidrometração 54,31 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 32,0 Km 

Volume total produzido 
diário 

1.803 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,4 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento 
urbano de água 

97,15 % 

Índice de perdas na 
distribuição 

82,29 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de 
água 

0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

365 m³ 

Capacidade de tratamento 
da ETA 

100 m³/hora 

 

Figura 1481. Captação 
superficial 

 

Figura 1482. Captação 
subterrânea PT-03

 

Figura 1483. ETA de 
General Carneiro

 

Figura 1484. 
Reservatório elevado 02

 

Figura 1485. Área de acesso à 
captação superficial 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de esgotamento sanitário. O município dispõe de um SES em 
operação, que atende 519 ligações domiciliares, contendo, além da rede 
coletora, um interceptor (Figura 1486), uma estação elevatória (Figura 
1487), uma estação de tratamento (Figura 1488 e Figura 1489) e um 
emissário. A sede foi subdividida em 03 sub-bacias. Foi implantado um 
sistema de tratamento com capacidade para 3 litros/s, do tipo lodo ativado. 
Nos demais setores observa-se como solução para o esgotamento 
sanitário a utilização de fossas (sépticas e negras) e escoamento a céu 
aberto (Figura 1490).  

Tabela 295. Indicadores de desempenho do SES de 
General Carneiro 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 23,68 % 
Índice de coleta de esgoto 23,68 % 

Índice de tratamento de esgotos 100 % 
 

A Tabela 295 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário 
coletivo para toda área urbana; o município não dispõe de cadastro técnico dos sistemas individuais existentes e nem da rede 
coletora; ausência de controle da execução do sistema de tratamento individual; descarte do lodo das fossas realizado às 
margens de rodovia; a coleta foi implantada apenas nas sub-bacias B e C e, ainda assim, com poucas ligações. 

Figura 1486. Execução 
do interceptor

 

Figura 1487. Poço de 
sucção da EEE

 

Figura 1488. Vista geral 
da ETE

 

Figura 1489.Reator 
aeróbio e decantador 

 

Figura 1490.Ponto de descarga 
de esgoto
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de General Carneiro é margeada pelo corpo hídrico rio 
Barreiro, que posteriormente deságua no rio Garças – que juntos compõem 
o sistema de macrodrenagem. A sede do município possui malha viária 
com extensão de 23,56 km, sendo 16,7 km de vias pavimentadas (Figura 
1491), contendo drenagem superficial, e 2,9 km com drenagem profunda. 
Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 296, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas identificados no perímetro urbano: ausência de 
sistema de drenagem que contemple todo perímetro urbano; pavimentos e 
dispositivos de drenagem danificados (Figura 1492 e Figura 1493); 
processos erosivos com danos no asfalto; ausência de responsável pelo 
sistema; ligações clandestinas na rede pluvial (Figura 1494). A Figura 1495 
mostra pavimento de via publica danificada pela ação das águas, que 
escoam superficialmente. 

Tabela 296. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

70,88 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

12,3 % 

Extensão total de vias do 
município 

23,56 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

16,7 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Não - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1491. Rua 
pavimentada com meio-

fio e sarjeta

 

Figura 1492. Presença 
de lixo em dispositivo de 

drenagem

 

Figura 1493. Pavimento 
danificado 

 

 

Figura 1494.  
Ligação clandestina na 

rede pluvial

 

Figura 1495. 
Escoamento de água 

pela sarjeta

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Prefeitura, que dispõe de uma equipe e um 
caminhão compactador de 8 m³, para a coleta e transporte (Figura 1496). 
Os resíduos são acondicionados em lixeiras improvisadas ou nas calçadas. 
Não há tratamento dos resíduos e todo material coletado é disposto em 
vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1497 e Figura 1498), distante 1,3 km 
da cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de 
resíduos estão apresentados na Tabela 297, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. A disposição dos 
resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais 
superficiais e subterrâneos.  

Tabela 297. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,72 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro licenciado em Dourados-MS (Figura 1499). 
Não há programa de educação ambiental nem de coleta seletiva. O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi 
implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. Foram observados 
resíduos de construção civil dispostos em ruas (Figura 1500). 

Figura 1496.Veículo 
utilizado na coleta

 

Figura 1497. Lixão de 
General Carneiro

 

Figura 1498. Resíduos 
queimados no lixão

 

Figura 1499. 
Armazenamento dos RSS

 

Figura 1500. RCC 
dispostos em via pública

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o distrito Paredão Grande. Quanto ao abastecimento 
de água, o DAE é o órgão responsável pelo abastecimento de água, 
operando através de poço tubular profundo, dois reservatórios e rede de 
distribuição (Figura 1501). O sistema de esgotamento sanitário utilizado no 
distrito e comunidades dispersas se baseia em soluções individuais 
inadequadas (fossa negra). No que tange ao manejo de águas pluviais, a 
área urbana do distrito de Paredão Grande não possui pavimentação 
asfáltica e sarjetas para escoamento superficial. Existe pavimentação 
asfáltica apenas na rodovia (Figura 1502). Quanto à coleta e destinação 
final dos resíduos sólidos, a Prefeitura realiza a coleta no distrito, às 
segundas e sextas-feiras. O resíduo coletado é enviado ao lixão do próprio 
distrito. 

Figura 1501. Reservatórios no distrito Paredão Grande 

 

Figura 1502. Via do distrito Paredão Grande
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6.9.3 Novo São Joaquim 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 493 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 14º54’22’’S e 53º00’57’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 
2017) é de 5.066 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de 
crescimento, de -2,25%. As principais atividades econômicas são a agricultura com lavouras de soja, milho, algodão e feijão; 
e a pecuária de corte e leiteira. O município de Novo São Joaquim está inserido na Região Hidrográfica do Tocantins-
Araguaia e tem como principais cursos d’água o rio Noidore e rio das Mortes. Quanto às características do território, 
identifica-se um relevo plano a fortemente ondulado, clima tropical mesotérmico quente e úmido. Nota-se a ausência de 
Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Serviço de Tratamento de Água e Esgoto (SETAE) é o órgão 
responsável pelo serviço de abastecimento de água de Novo 
São Joaquim (Figura 1503). O sistema é composto por uma 
captação subterrânea (Figura 1504), adutora de água bruta, 
tratamento simplificado (Figura 1505), três reservatórios (Figura 
1506), rede de distribuição de água tratada com 45 km de 
extensão, em PVC e 1.834 ligações prediais ativas. Os 
indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 298, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Principais deficiências identificadas: elevado índice de perdas e 
baixa pressão na rede de distribuição do setor mais elevado da 
cidade. O Sistema de Abastecimento de Água de Novo São 
Joaquim apresenta poucos problemas, pois distribui água sem 
intermitência, possui macromedidores nas captações, índice de 
hidrometração e cobertura em 100% das residências. A Figura 
1507 mostra o local de armazenamento de equipamentos do 
SETAE. 

Tabela 298. Indicadores de desempenho do SAA de Novo São 
Joaquim 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 3,57 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição - % 

Extensão da rede de água 45,0 Km 

Volume total produzido diário  700 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 132,4 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 33,18 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 600 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- m³/hora 

 

 

Figura 1503. Sede da 
SETAE

 

Figura 1504. Poço 
tubular para 

captação 

 

Figura 1505. Cilindro de 
cloro utilizado 

 

Figura 1506. Reservatório 
R-01 na sede da SETAE

 

Figura 1507. Armazenamento 
de materiais na SETAE 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Serviço de Tratamento de Água e Esgoto (SETAE) é o órgão 
responsável pelo serviço de esgotamento sanitário. Na sede 
observa-se como solução para o esgotamento sanitário, em sua 
maioria, a utilização de soluções individuais inadequadas (fossas 
rudimentares). Atualmente, está em fase de implantação a rede 
coletora de esgoto, e a estação de tratamento de esgoto, composta 
por sistema de lagoa anaeróbia, lagoa facultativa, lagoa de 
maturação e lagoa Wetlands. A Tabela 299 apresenta os 
indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 299. Indicadores de desempenho do SES de Novo 
São Joaquim 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Principais problemas identificados: obra inacabada do SES; falta interligação das ligações domiciliares na rede coletora; 
topografia urbana com declividades elevadas em quase todas as ruas, o que dificulta e muitas vezes inviabiliza a 
interligação na rede; a concessionária executou a ligação domiciliar até a calçada, somente, e não atentou pra esse detalhe; 
a Prefeitura municipal baixou um decreto dando prazo para que os consumidores pudessem realizar a interligação; presença 
de ligação clandestina de esgoto em galeria de águas pluviais (Figura 1508); corpo receptor do efluente tratado, com baixa 
capacidade de autodepuração (Figura 1509 e Figura 1510), no período de seca. 

Figura 1508. Ligação clandestina de esgoto na 
rede pluvial 

 

Figura 1509. Córrego Fundo próximo à 
futura ETE 

 

Figura 1510. Córrego Fundo próximo à 
futura ETE 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Novo São Joaquim é margeada pelo córrego 
Fundo, que compõe o sistema de macrodrenagem. A sede do 
município possui malha viária com extensão de 38,17 km, sendo 
todas pavimentadas (Figura 1511). Das vias, apenas 4,18 km 
possuem dispositivos de drenagem (Figura 1512 e Figura 1513). Os 
indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 300, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 

Principais problemas identificados no perímetro urbano: ausência 
de sistema de drenagem profunda que contemple todo o perímetro 
urbano; lançamento de esgoto em galeria de águas pluviais; 
presença de processos erosivos (Figura 1514); e ocorrência de 
alagamentos (Figura 1515) em ruas da parte baixa da cidade, por 
falta de sistemas de microdrenagem adequados. 

Tabela 300. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

100 % 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

10,95 % 

Extensão total de vias do 
município 

38,17 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

38,17 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1511. Via 
pavimentada com 
microdrenagem 

 

Figura 1512. Boca de lobo tripla 
danificada 

 

 

Figura 1513. Despejo de 
águas pluviais no 

córrego Fundo

 

Figura 1514. 
Alagamento na Av. 
Oscar de Menezes 

 

Figura 1515. Erosão 
em Novo São Joaquim 

 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, que dispõe de uma equipe e 
um caminhão compactador de 9 m³ para a coleta (Figura 1516). Os resíduos 
são acondicionados em lixeiras suspensas ou nas calçadas (Figura 1517). Não 
há tratamento dos resíduos. Todo material coletado é transportado e disposto 
em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1518), distante 2,5 km da cidade. Os 
indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão 
apresentados na Tabela 301, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. A disposição dos resíduos de forma 
inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e 
subterrâneos.  

Tabela 301. Indicadores dos serviços de 
limpeza urbana 

Indicador 
operacional 

Valor Unidade 

Produção per capita 
de resíduo 

0,85 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de 

RSU 

100 % 

Índice de disposição 
final adequado dos 

RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os resíduos dos serviços de saúde são coletados e armazenados na unidade de saúde da sede urbana, de onde são 
transportados com uso de um veículo apropriado da Secretaria de Saúde, até a área de disposição a céu aberto [lixão] 
(Figura 1519). Não há um programa de educação ambiental nem de coleta seletiva. O cemitério não possui licenciamento 
ambiental e foi implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. Foram 
observados resíduos de construção civil dispostos em ruas (Figura 1520). 

Figura 1516. Veículo 
utilizado na coleta 

 

Figura 1517. Acondicionamento 
dos resíduos sólidos

 

Figura 1518. Lixão de 
Novo São Joaquim

 

Figura 1519.RSS 
dispostos no lixão

 

Figura 1520. RCS 
dispostos em calçadas

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os distritos Cachoeira da Fumaça, Itaquerê e 
assentamento Santo Idelfonso. Quanto ao abastecimento de água, o SETAE é 
a responsável pelo abastecimento dos distritos (Figura 1521), enquanto o 
assentamento utiliza captação subterrânea e superficial. O sistema de 
esgotamento sanitário utilizado nas localidades se baseia em soluções 
individuais inadequadas (fossa negra e rudimentar). No que tange ao manejo 
de águas pluviais, a área urbana dos distritos possuem pavimentação asfáltica 
e sarjetas para escoamento superficial. Porém, não possui bocas de lobo ou 
rede coletora. Já no assentamento não há pavimentação nem dispositivos de 
drenagem. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, a 
Prefeitura realiza a coleta regular nos distritos. Já no assentamento, os 
resíduos são enterrados ou queimados em valas (Figura 1522). Todos os 
resíduos coletados são encaminhados ao lixão de Novo São Joaquim. 

Figura 1521. Poço tubular para abastecimento 
do distrito de Cachoeira da Fumaça 

 

Figura 1522. Vala para disposição dos resíduos 
no assentamento Santo Idelfonso
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6.9.4 Ponte Branca 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 502 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
16º28’00’’S e 52º35’00’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 1.560 
habitantes. Nota-se que no período 2000-2010 a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento, de -
1,15%. As principais atividades econômicas são a administração, educação, saúde pública e seguridade social; no setor 
primário tem-se a pecuária de corte e leiteira. O município de Ponte Branca está inserido na Região Hidrográfica do Tocantins-
Araguaia, e apresenta como principais cursos d’água os rios Araguaia, das Garças e seus tributários. Quanto às características 
do território, identifica-se um relevo plano a escarpado, com clima tropical megatérmico subúmido. A pluviosidade média anual 
é de cerca de 1.200 mm. Nota-se a ausência de Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água de Ponte Branca (Figura 1523). O 
sistema é composto por duas captações subterrâneas (Figura 1524), 
adutoras de água bruta, tratamento simplificado (Figura 1525), dois 
reservatórios (Figura 1526), rede de distribuição de água tratada com 16 
km de extensão, em PVC e 861 ligações prediais ativas (Figura 1527). 
Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 302, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências encontradas: ausência de infraestrutura 
adequada no DAE para atendimento da população; corpo funcional 
limitado e sem qualificação; ausência de Licença de Operação e outorga 
dos poços tubulares utilizados; captações não possuem conjunto 
motobomba reserva e não há manutenção preventiva do sistema de 
bombeamento; o sistema não é automatizado; ausência de 
macromedidores e micromedidores; laboratório do DAE com 
infraestrutura insuficiente para realização das análises; rede de 
distribuição de água antiga; elevado índice de perdas. 

Tabela 302. Indicadores de desempenho do SAA de Ponte 
Branca 

Indicador operacional Valor Unidade 

Taxa média de água 1,50 R$/mês 

Índice de hidrometração 0,00 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 16,0 Km 

Volume total produzido diário 432 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 173,27 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 % 

Índice de perdas na 
distribuição 

44,73 % 

Índice de inadimplência 20 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

300 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- m³/hora 

 

Figura 1523. Sede do 
DAE

 

Figura 1524. Poço 
tubular PT-01

 

Figura 1525. Sistema de 
cloração utilizado

 

Figura 1526. Reservatório 
RAP-01 

 

Figura 1527. Ligação 
predial não hidrometrada

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de esgotamento sanitário. Na sede observa-se como solução 
para o esgotamento sanitário a utilização de fossas negras, sépticas ou 
rudimentares (Figura 1528 e Figura 1529) e escoamento a céu aberto 
(Figura 1530 e Figura 1531). Vale destacar que Ponte Branca possui um 
projeto de sistema de esgotamento sanitário que foi elaborado em 2013 
pela Coordenação Técnica e de Projetos da Associação Mato-
grossense dos Municípios que ainda não entrou em execução. A Tabela 
303 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Tabela 303. Indicadores de desempenho do SES de Ponte 
Branca 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo para toda área urbana; não 
controle da execução do sistema de tratamento individual; o município não dispõe de cadastro técnico dos sistemas individuais 
existentes; inexistência no município de ações que exijam a implantação de fossas sépticas ou a adequação das fossas 
absorventes ou rudimentares existentes para fossa séptica conjugada com sumidouro. 

Figura 1528. Fossa instalada 
em Ponte Branca

 

Figura 1529. Fossa instalada em 
Ponte Branca

 

Figura 1530. Despejo de efluente 
em residência 

 

Figura 1531. Despejo de efluente 
em via pública 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Ponte Branca é margeada ao norte pelo córrego Capim 
Branco, e o rio Araguaia, que compõem o sistema de macrodrenagem. A 
sede do município possui uma malha viária com extensão de 21,25 km, 
sendo 14,72 km pavimentados. As vias pavimentadas possuem meio-fio e 
sarjetas como dispositivos de microdrenagem (Figura 1532 e Figura 1533). 
Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 304, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais problemas identificados no perímetro urbano: ausência de 
sistema de drenagem que contemple todo o município; problemas de 
erosão acentuada (Figura 1534 e Figura 1535); ausência de responsável 
pelo sistema; ausência de fiscalização e manutenção preventiva e corretiva 
dos dispositivos existentes; danificação de pavimentos das vias públicas 
(Figura 1536). 

Tabela 304. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

69,27 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

0,00 % 

Extensão total de vias do 
município 

21,25 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

14,72 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Não - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1532. Via 
pavimentada com meio-

fio e sarjeta

 

Figura 1533. Via sem 
pavimentação em Ponte 

Branca

 

Figura 1534. Erosão 
acentuada com ravina em 

via pavimentada

 

Figura 1535. Erosão 
acentuada com ravina em 

via pavimentada

 

Figura 1536. Pavimento 
danificado em via pública 

 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Prefeitura, que dispõe de três funcionários e dois 
caminhões-basculante de 5 e 12 m³ para a coleta (Figura 1537). Os 
resíduos são acondicionados em lixeiras improvisadas e tambores 
plásticos (Figura 1538). Não há tratamento dos resíduos, e todo material 
coletado é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1539), 
distante 1 km da cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e 
manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 305, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. A 
disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos 
mananciais superficiais e subterrâneos. Os resíduos dos serviços de saúde 
são coletados, tratados e dispostos em aterro sanitário licenciado por 
empresa privada (Figura 1540). Não há programa de educação ambiental 
nem de coleta seletiva. O cemitério não possui licenciamento ambiental e 
foi implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol 
freático, sendo uma área de risco. Foram observados resíduos 
eletroeletrônicos dispostos de forma incorreta no lixão (Figura 1541). 

Tabela 305. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,48 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do serviço 
de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 1537. Veículo 
utilizado para coleta de 

RSU

 

Figura 1538. 
Acondicionamento dos 

resíduos 

 

Figura 1539. Lixão de 
Ponte Branca 

 

 

Figura 1540. 
acondicionamento de 

RSS

 

Figura 1541. Disposição 
incorreta de resíduos 

eletroeletrônicos no lixão

 

ÁREA RURAL 

A área rural de Ponte Branca possui 240 habitantes. Segundo informações da Prefeitura, não há no município distrito ou 
assentamento cadastrado no Incra, Intermat, Sistema de Crédito Fundiário, Projeto Banco da Terra ou Projeto de 
Assentamento Casulo que é formado através da parceria do governo federal com o poder público municipal. Possivelmente, a 
população rural existente no município resida em fazendas ou chácaras rurais dispersas no território municipal. Dessa forma, o 
abastecimento de água nessas localidades ocorre normalmente por meio de poços artesianos, poços rasos (cacimbas), ou por 
vezes águas de mina d’água ou córregos, sem a devida desinfecção ou qualquer tipo de tratamento e sem licença ambiental. O 
esgoto produzido, na maioria das vezes, é conduzido a fossas rudimentares (negras), e as águas servidas do tanque e pias 
são lançadas a céu aberto. Quanto ao manejo de águas pluviais, não existe pavimentação nem dispositivos de drenagem. 
Quanto aos resíduos sólidos, é comum a prática da queima dos resíduos para a minimização de seu volume. 
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6.9.5 Ribeirãozinho 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 893 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
16º29’18’’S e 52º41’30’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 2.320 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, de 1,05%. As 
principais atividades econômicas são a agricultura, com lavouras temporárias de soja e milho (incipientes) e em pequena 
escala com relação a agricultura estadual; e a pecuária com rebanho bovino. O município de Ribeirãozinho está inserido na 
Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia e tem como principais cursos d’água os córregos Ribeirãozinho e dos Bois e o rio 
Araguaia. Quanto às características do território, identifica-se um relevo suavemente ondulado a ondulado, com clima tropical 
mesotérmico quente e úmido. A pluviosidade média anual é de 1.424,5 mm, e as temperaturas médias anuais variando de 24,1 
a 23,6°C. Nota-se que há um Plano Diretor Municipal Participativo no município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água de Ribeirãozinho (Figura 1542). O 
sistema é composto por captação superficial em uma mina d’água e 
duas captações subterrâneas (Figura 1543), adutora de água bruta, 
tratamento simplificado (Figura 1544), três reservatórios (Figura 1545), 
rede de distribuição de água tratada com 15,79 km de extensão, em 
PVC e 1.082 ligações prediais ativas (Figura 1546). Os indicadores do 
sistema estão apresentados na Tabela 306, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências encontradas: ausência de macromedidores nas 
captações; ausência de licenciamento do sistema de abastecimento e 
outorga para uso dos recursos hídricos; ausência de micromedidores; 
quantidade de análises de água insuficientes; corpo funcional limitado; 
sistema não automatizado; ausência de indicadores de qualidade; e 
elevado índice de perdas; inexistência de lei de tarifação. 

Tabela 306. Indicadores de desempenho do SAA de 
Ribeirãozinho 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água - R$/m³ 

Índice de hidrometração 0,00 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 15,79 Km 

Volume total produzido diário 914 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,40 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 68,51 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 190 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- m³/hora 

 

 

Figura 1542. Sede do 
DAE de Ribeirãozinho

 

Figura 1543. captação 
superficial

 

Figura 1544. Clorador de 
contato 

 

Figura 1545. 
Reservatório RAP-01 

 

Figura 1546. Ligação 
domiciliar não hidrometrada 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de esgotamento sanitário. O sistema de esgotamento existente 
conta com 9,4 km de rede coletora, atende 33,09% da população, 
contemplando 358 domicílios e 540 habitantes. Conta com ligações 
domiciliares (Figura 1547), rede de coleta, poços de visita, tratamento 
preliminar com grade, caixa de areia (Figura 1548), calha Parshall, 
tratamento secundário por lagoas de estabilização (Figura 1549, Figura 
1550 e Figura 1551). O restante da população não contemplada utiliza 
solução individual (fossas). A Tabela 307 apresenta os indicadores do 
sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 307. Indicadores de desempenho do SES de 
Ribeirãozinho 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 33,09 % 
Índice de coleta de esgoto 33,09 % 

Índice de tratamento de esgotos 100 % 
 

Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo para toda área urbana; não há 
controle da execução de sistema de tratamento individual; o município não dispõe de cadastro técnico dos sistemas individuais 
existentes; SES existente se encontra abandonado por parte da gestão pública; ausência de responsável técnico; não há 
licença de operação; sistema inoperante. 

Figura 1547. Ligação 
domiciliar de esgoto

 

Figura 1548. Caixa de 
areia da ETE

 

Figura 1549. Lagoa 
facultativa na ETE 

 

Figura 1550. Lagoa de 
maturação na ETE

 

Figura 1551. Lagoa de 
maturação seca na ETE
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Ribeirãozinho possui os córregos Ribeirãozinho e dos 
Bois – que compõem o sistema de macrodrenagem (Figura 1552). A sede do 
município possui uma malha viária com extensão de 20,49 km, sendo 17,13 
km pavimentados. As vias pavimentadas possuem meio-fio e sarjetas como 
dispositivos de microdrenagem (Figura 1553 e Figura 1554). Observou-se em 
execução na Avenida Senador João Vilas Boas um trecho de drenagem 
profunda, com galeria, poço de visita e boca de lobo, porém o trecho não 
estava em operação. Os indicadores do sistema são apresentados na Tabela 
308, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Principais problemas encontrados no perímetro urbano: ausência de sistema 
de drenagem que contemple todo o município; ausência de fiscalização e 
manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos existentes; problemas de 
erosão (Figura 1555 e Figura 1556); ausência de responsável pelo sistema; 
recorrentes alagamentos e pontos de enxurradas. 

Tabela 308. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

83,64 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

0,00 % 

Extensão total de vias do 
município 

20,49 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

17,13 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1552. Córrego 
Ribeirãozinho

 

Figura 1553. Via 
pavimentada 

 

Figura 1554. Via pavimentada 
com meio-fio e sarjeta

 

Figura 1555. Erosão em 
via não pavimentada

 

Figura 1556. Erosão em 
via não pavimentada

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade da Prefeitura, que dispõe de quatro funcionários e um 
caminhão-basculante de 12 m³ para a coleta (Figura 1557). Os resíduos são 
acondicionados em lixeiras improvisadas e tambores plásticos (Figura 1558). 
Não há tratamento dos resíduos e todo material coletado é disposto em 
vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1559), distante 3,5 km da cidade. Os 
indicadores de qualidade do manejo de resíduos estão apresentados na 
Tabela 309, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.  

Tabela 309. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,79 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro sanitário licenciado por empresa privada. Não há 
programa de educação ambiental nem de coleta seletiva. O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi implementado 
sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. A Figura 1560 mostra uma equipe 
realizando a varrição das vias. Foram observados resíduos de construção civil dispostos em calçadas (Figura 1561). 

Figura 1557. Veículo 
utilizado para coleta

 

Figura 1558. Acondicionamento 
de resíduos 

 

Figura 1559. Lixão de 
Ribeirãozinho

 

Figura 1560. Equipe de 
varrição das vias

 

Figura 1561. RCC 
dispostos em calçadas

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange a Colônia Couto Magalhães. Quanto ao abastecimento 
de água, o DAE é o responsável pelo abastecimento, sendo feito por 
captação subterrânea (Figura 1562). O sistema de esgotamento sanitário 
utilizado na colônia se baseia em soluções individuais inadequadas (fossa 
negra e rudimentar). No que tange ao manejo de águas pluviais, constata-se 
que há pavimentação asfáltica, meio-fio e sarjeta apenas na avenida principal 
(Figura 1563), sendo as outras vias não pavimentadas e não apresentando 
nenhum tipo de componente de drenagem. Quanto à coleta e destinação final 
dos resíduos sólidos domésticos produzidos na Colônia Couto Magalhães 
são coletados pela Prefeitura às terças e sextas-feiras, pela manhã, e o 
volume recolhido é transportado para o lixão do município. 

Figura 1562. Reservatórios na colônia Couto 
Magalhães 

 

Figura 1563. Avenida principal pavimentada da 
Colônia Couto Magalhães 
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6.9.6 Torixoréu 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 557 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
15º57’30’’S e 52º22’15’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 3.576 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento, de -1,70%. As 
principais atividades econômicas são a agricultura, com lavouras temporárias de soja e milho e pecuária com rebanho bovino. 
O município de Torixoréu está inserido na Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia e tem como principais cursos d’água os 
córregos Queixada e do Boi, e grotas urbanas intermitentes ou efêmeras, além do rio Araguaia. Quanto às características do 
território, identifica-se um relevo plano a escarpado, com clima tropical megatérmico subúmido. A pluviosidade média anual é 
de 1.424,5 mm. Nota-se a ausência de um Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Serviço de Água e Esgoto de Torixoréu (SAET) é o órgão 
responsável pelo serviço de abastecimento de água no município 
(Figura 1564). O sistema é composto por uma captação superficial no 
rio Araguaia (Figura 1565), adutora de água bruta, duas ETAs (Figura 
1566 e Figura 1567), três reservatórios (Figura 1568), rede de 
distribuição de água tratada com 26,02 km de extensão, em PVC e 
1.470 ligações prediais ativas. A sede urbana de Torixoréu apresenta 
intermitência no sistema de distribuição de água em várias localidades 
da área urbana. Os indicadores do sistema de abastecimento de água 
estão apresentados na Tabela 310, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências encontradas: a balsa flutuante não possui uma 
área de proteção adequada; ETAs e reservatórios com muitas 
patologias estruturais; ausência de micromedidores; não há outorga 
para captação; corpo funcional limitado; laboratório desestruturado; 
sistema não automatizado; rede de distribuição de amianto que 
necessita ser trocada; alto déficit orçamentário; elevado índice de 
perdas. 

Tabela 310. Indicadores de desempenho do SAA de 
Torixoréu 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,86 R$/m³ 

Índice de hidrometração 96 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 26,02 Km 

Volume total produzido diário  1.215 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 137,12 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 
% 

Índice de perdas na 
distribuição 

67,63 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

750 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

45 
m³/hora 

 

Figura 1564. Sede do 
SAET

 

Figura 1565.Captação 
superficial no rio Araguaia

 

Figura 1566. ETA 
compacta de concreto

 

Figura 1567. ETA 
compacta metálica

 

Figura 1568. Reservatório 
RAP-01 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Serviço de Água e Esgoto (SAE) é o órgão responsável pelo serviço 
de esgotamento sanitário. O núcleo urbano de Torixoréu não dispõe 
de sistema de esgotamento sanitário público. Observa-se então que 
predominam soluções individuais, em sua maioria inadequadas 
(fossas rudimentares, negras e sépticas) para a disposição do 
efluente. Identificou-se, também, o lançamento de esgoto em rede de 
drenagem pluvial (Figura 1569 e Figura 1570), bem como escoamento 
a céu aberto (Figura 1571, Figura 1572 e Figura 1573). A Tabela 311 
apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Tabela 311. Indicadores de desempenho do SES de 
Torixoréu 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo para toda área urbana; falta de 
controle da execução de sistema de tratamento individual; o município não dispõe de cadastro técnico dos sistemas individuais 
existentes; inexistência no município de ações que exijam a implantação de fossas sépticas ou a adequação das fossas 
absorventes ou rudimentares existentes para fossa séptica conjugada com sumidouro; ligações clandestinas na rede de águas 
pluviais. 

 

Figura 1569. Fossa 
instalada em um terreno

 

Figura 1570. Ligação 
clandestina de esgoto 

 

Figura 1571. Efluente 
lançado em sarjeta 

 

Figura 1572. Efluente 
lançado nas grotas urbanas

 

Figura 1573. Efluente 
lançado em grotas urbanas
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de macrodrenagem no núcleo urbano de 
Torixoréu é composto por um canal construído de pedra 
argamassada e seção trapezoidal, com extensão total de 
cerca 300 metros, que transporta a água interceptada pelas 
galerias de águas pluviais e encaminha para o córrego 
Capim Branco (Figura 1574 e Figura 1575). A sede do 
município possui malha viária com extensão de 30,32 km, 
com 24,66 km pavimentados. As vias pavimentadas 
possuem meio-fio e sarjetas como drenagem superficial e 
extensão de 7,7 km com drenagem profunda (Figura 1576 e 
Figura 1577).  

Tabela 312. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem 
pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

81,34 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

25,38 % 

Extensão total de vias do município 30,32 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 24,66 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Não - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 312, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Principais problemas encontrados no perímetro urbano: pontos de erosão ocasionados pelo deságue de 
águas pluviais sem a utilização de dissipadores de energia (Figura 1578); ausência de fiscalização e manutenção periódica dos 
dispositivos de drenagem; corpo funcional limitado. 
 

Figura 1574. Canal 
existente

 

Figura 1575. Dissipador de 
energia 

 

Figura 1576. Via com 
meio-fio e sarjeta

 

Figura 1577. Boca de 
lobo dupla

 

Figura 1578. Erosão no 
final da galeria pluvial

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU 
são de responsabilidade da Prefeitura, que dispõe de cinco funcionários 
e um caminhão carroceria de 7 m³ para a coleta (Figura 1579). Os 
resíduos são acondicionados em cestos suspensos e tambores plásticos 
(Figura 1580). Não há tratamento dos resíduos e todo material coletado 
é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1581), distante 5 
km da cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo 
de resíduos estão apresentados na Tabela 313, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 313. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,73 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro sanitário licenciado por empresa privada (Figura 
1582). Não há programa de educação ambiental nem de coleta seletiva. O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi 
implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. A Figura 1583 mostra um 
depósito de pneus existente no município. 
 

Figura 1579. Veículo 
utilizado na coleta

 

Figura 1580. Acondicionamento 
dos resíduos 

 

Figura 1581. Lixão de 
Torixoréu

 

Figura 1582. Abrigo 
temporário de RSS 

 

Figura 1583. Depósito 
de pneus em Torixoréu

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange as comunidades de Alto Diamantino e Pouso Alto. 
Quanto ao abastecimento de água, o SAET é o responsável pelo 
abastecimento das comunidades, sendo que em Alto Diamantino se utiliza 
uma mina d’água (Figura 1584) para captação, e em Pouso Alto são utilizados 
dois poços tubulares. O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas 
localidades se baseia em soluções individuais inadequadas (fossa negra e 
rudimentar). No que tange ao manejo de águas pluviais, em Alto Diamantino 
não há pavimentação asfáltica, não apresentando nenhum tipo de 
componente de drenagem, enquanto que em Pouso Alto há pavimentação 
asfáltica, meio-fio e sarjeta apenas na via principal. Quanto à coleta e 
destinação final dos resíduos sólidos, não há coleta regular por parte da 
Prefeitura em nenhuma das comunidades. Os resíduos orgânicos são 
utilizados como fonte de alimentos para animais ou utilizados como adubo, e 
os demais resíduos produzidos são enterrados ou queimados (Figura 1585). 

Figura 1584. Mina d’água para captação em Alto 
Diamantino 

 

Figura 1585. Queima dos resíduos em Pouso Alto 
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6.10 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ARAGUAIA 

APRESENTAÇÃO 

Criado em dezembro de 2005, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Araguaia é formado 
pelos municípios de Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Luciara, Novo Santo Antônio, São Félix do Araguaia e Serra Nova 
Dourada, ocupando uma área de 33.338,81 km². Juntos, esses municípios representam 30.138 habitantes de acordo com a 
estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017. 

As unidades municipais que integram este consórcio apresentam as suas cidades localizadas no nordeste do Estado de Mato 
Grosso, com forte ligação com o rio Araguaia e sua principal ilha fluvial, a Ilha do Bananal. Todos os municípios do consórcio 
apresentam como principal atividade econômica a agropecuária, calcada, principalmente, na pecuária realizada em grandes 
propriedades rurais. O município de São Félix do Araguaia, principal polo comercial e econômico da área, tem também no 
turismo, principalmente devido a sua proximidade com a Ilha do Bananal, destaque econômico. Destaca-se ainda a influência 
da etnia Karajás e grupos de trabalhadores sem-terra na área do consórcio e o apoio que esses grupos recebem da Prelazia 
do Araguaia, que se localiza também no município de São Félix do Araguaia, tornando a região uma das áreas com mais 
conflitos fundiários do país. 

Todos os municípios que fazem parte do consórcio também fazem parte deste projeto. Quanto as legislações que permitem 
ações de planejamento físico-territorial, apenas o município de São Félix do Araguaia apresenta Plano Diretor Participativo e 
legislação referente ao uso, ocupação e zoneamento do solo urbano. Assim, a grande maioria dos municípios do consórcio não 
apresenta legislação que garanta o mínimo possível de planejamento físico-territorial. Destaca-se ainda a inexistência de 
estrutura administrativa nas Prefeituras desses municípios, de órgão específico de planejamento físico-territorial.  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água envolve o conjunto de 
captações de águas, tubulações, estações de tratamento, 
reservatórios, equipamentos e demais instalações destinadas 
ao fornecimento de água potável. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em quatro 
dos municípios; nos demais a população adota soluções 
individuais. No que se refere à captação, um município adota 
exclusivamente manancial superficial, quatro por poços 
subterrâneos e um município utiliza os dois tipos. Quanto ao 
tratamento, um município realiza tratamento convencional 
(ETA), um apresenta desinfecção simples e os demais (quatro) 
não apresentam qualquer tipo de tratamento. Dos municípios 
que apresentam SAA, dois deles utilizam distribuição por 
gravidade, um com rede pressurizada e um dispõe de ambos, 
conforme Quadro 10 

Quadro 10. Caracterização do Sistema de Abastecimento de Água 

Municípios 
Prestação 
de serviço 

Tipo de 
captação 

Tipo de 
 tratamento 

Alto Boa Vista Público Subterrânea Inexistente 

Bom Jesus do 
Araguaia 

Soluções 
individuais 

Subterrânea Inexistente 

Luciara Público Subterrânea Desinfecção 

Novo Santo Antônio 
Soluções 
individuais 

Subterrânea Inexistente 

São Félix do 
Araguaia 

Público Superficial Convencional 

Serra Nova 
Dourada 

Público Mista Inexistente 
 

Apenas quatro sedes municipais possuem SAA, porém, com destaque para Alto Boa Vista, onde o índice de cobertura é de 
56,7%; nenhum município apresenta macromedição e micromedição, com exceção de São Félix do Araguaia, com índice de 
hidrometração de 42%. E ainda, todos os municípios apresentam índices de perdas de água no sistema de distribuição 
superiores a 40%, com destaque em Luciara com índice de 65,98%, de acordo com a Figura 1586. 

Figura 1586. Indicadores de desempenho do sistema de abastecimento e água 

 
 
 
 

ALTO BOA
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BOM JESUS
DO

ARAGUAIA
LUCIARA

NOVO
SANTO

ANTÔNIO

SÃO FÉLIX
DO

ARAGUAIA

SERRA
NOVA

DOURADA

COBERTURA (%) 56,78% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

MICROMEDIÇÃO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,00% 0,00%

MACROMEDIÇÃO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PERDAS (%) 48,74% 0,00% 65,98% 0,00% 46,10% 53,60%
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Em relação à intermitência do sistema de distribuição, apenas São Félix do Araguaia garante o fornecimento de água de forma 
contínua; os demais municípios apresentam interrupção do abastecimento de água por tempo superior a 6 horas. O consumo 
médio diário de água entre os municípios é de 167,6 litros/hab.dia, sendo que Luciara apresenta o maior per capita [de 175,7 
l/hab.dia] e Serra Nova Dourada o menor per capita, de 148,61 l/hab.dia. Nota-se que dois municípios realizam cobrança pelo 

uso da água, sendo utilizado o sistema de taxa. No que se refere ao índice de inadimplência, observa-se que Luciara e São 
Félix do Araguaia apresentam elevados índices, de 34,52% e 36,14%, respectivamente. A Figura 1587, Figura 1588 e Figura 
1589 demonstram os gráficos. 

Figura 1587. Consumo médio diário de água 
(l/hab.dia) 

 

Figura 1588. Tarifa média de água (R$/m³)  
 

 

Figura 1589. Índice de inadimplência (%) 
 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário é 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. Nenhuma das sedes urbanas dispõe de prestação do serviço de esgotamento sanitário, de maneira 
que a disposição do esgoto sanitário se dá por soluções individuais, fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou 
rudimentares e escoamento a céu aberto. 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O manejo das águas pluviais corresponde ao conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de drenagem, do 
transporte, detenção/retenção para o amortecimento de cheias, do 
tratamento e disposição final das águas pluviais. A Figura 1590 
expõe os índices de micro e macrodrenagem. Todos os municípios 
possuem menos de 35% de suas vias pavimentadas e com 
cobertura de microdrenagem superficial. Observa-se em Bom 
Jesus do Araguaia o maior índice de microdrenagem profunda 
(bocas de lobo, galerias, canais) de 3,6%. Observam-se pontos de 
erosão em todos os municípios; além disso, verifica-se a 
ocorrência de alagamentos em todo o consórcio, com exceção de 
Alto Boa Vista. 

Figura 1590. Índice de microdrenagem superficial e profunda (%)

 
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O manejo de resíduos sólidos compreende o conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. A prestação 
do serviço no consórcio é do tipo pública em todos os municípios. 
A cobertura do serviço de coleta é de 100% nas sedes urbanas. 
A produção diária média é de 1,02 kg/hab.dia, sendo Alto Boa 
Vista o maior gerador (2,4 kg/hab.dia) e Serra Nova Dourada e 
Novo Santo Antônio os menores, com 0,72 kg/hab.dia (Figura 
1591). Todos os municípios utilizam vazadouros a céu aberto 
(lixão), não apresentando coleta seletiva. 

Figura 1591. Produção média diária de resíduos sólidos 
(Kg/hab.dia) 
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6.10.1 Alto Boa Vista 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se no nordeste mato-grossense, a 1.064 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 11º40’22” 
S e 51º22’39”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 6.466 
habitantes. No período 2000-2010, a população total manteve a taxa média anual positiva de crescimento (5,0%). As principais 
atividades econômicas são: a agricultura, com lavouras temporárias de soja, arroz e milho em pequena escala e pecuária 
bovina de corte e leiteira. Alto Boa Vista se encontra na Bacia do Rio Araguaia; dentre os corpos hídricos que cortam o seu 
território citam-se o ribeirão das Traíras e os córregos Barro Preto, Tamakavy, Azulona, Três Pontes, Grotão, Gameleira, Estiva 
e José do Pito. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado. Em relação ao 
clima, tem-se um clima tropical continental, temperaturas médias anuais entre 25 e 25,3°C, e pluviosidade total anual entre 
1.400 e 1.600 mm. Nota-se a ausência de Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água na sede do município 
de Alto Boa Vista é prestado pelo Departamento de Água e 
Esgoto [DAE] (Figura 1592). A captação de água é realizada 
em manancial subterrâneo, por meio de nove poços 
tubulares profundos (Figura 1593). Não há tratamento da 
água captada, que é direcionada diretamente para a rede de 
distribuição ou para reservatórios de água. O SAA de Alto 
Boa Vista é composto por três reservatórios (Figura 1594 e 
Figura 1595), rede de distribuição de água com 19 km de 
extensão e 638 ligações prediais, atendendo 58,78% da 
população urbana. Em período de estiagem ocorre 
necessidade de se utilizar caminhão-pipa para 
complementar o suprimento da demanda existente (Figura 
1596). Isso ocorre porque baixa o nível do lençol e os poços 
chegam a secar. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 314, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.  

Tabela 314. Indicadores de desempenho do SAA de Alto Boa Vista 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água - R$/m³ 

Índice de hidrometração 0 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 19 Km 

Volume total produzido diário 711,5 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 173,27 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 56,78 % 

Índice de perdas na distribuição 48,74 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 450 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Principais deficiências identificadas no sistema: falta de outorga dos poços; ausência de macromedidores; falta de tratamento 
da água distribuída; não são realizadas análises básicas de qualidade da água conforme estabelece a legislação vigente; não 
há cadastro técnico da rede de distribuição de água e das ligações prediais; falta de um controle de indicadores de qualidade; 
arrecadação deficitária; inexistência de estudo tarifário; baixa cobertura com fornecimento de água pelo sistema público; 
elevado índice de perdas. 
 

Figura 1592. Sede do 
DAE 

 

Figura 1593. PT- 01 
 

 

Figura 1594.Reservatório- 
REL-01 

 

Figura 1595. Reservatório 
RAP-01 

 

Figura 1596.Caminhão-
pipa  

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário no município de Alto Boa Vista 
encontra-se sob responsabilidade do DAE e é bastante deficitário. O 
município não dispõe de um SES público, e os moradores utilizam 
soluções individuais em sua maioria inadequadas, como fossas 
rudimentares, por vezes fossa séptica com sumidouro, e raramente 
apresentam também filtro anaeróbio (Figura 1597 e Figura 1598).  

Tabela 315. Indicadores de desempenho do SES de 
Alto Boa Vista 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo para toda área urbana; o 
município não dispõe de cadastro técnico dos sistemas individuais existentes; inexistência de ações que exijam a adequação 
das fossas rudimentares existentes para fossa séptica conjugada com sumidouro; ausência de controle da execução de 
sistema de tratamento individual. A Figura 1599 apresenta imagem do caminhão limpa-fossa utilizado. A Tabela 315 apresenta 
os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 
 

Figura 1597. Fossa rudimentar  
 

 

Figura 1598. Fossa rudimentar próximo a 
ligação de água 

 

Figura 1599. Caminhão limpa-fossa  
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de macrodrenagem no núcleo urbano de Alto 
Boa Vista é composto por um canal artificial aberto que 
não possui revestimento, com extensão aproximada de 
420 metros (Figura 1600) e uma bacia de detenção 
(Figura 1601). O município conta com aproximadamente 
44 km de malha viária no núcleo urbano; destes, apenas 
9,5% possui pavimentação. Os indicadores do sistema 
de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 316, 
tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 

Tabela 316. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

9,5 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

0 % 

Extensão total de vias do município 44 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 4,18 Km 

Registro de incidentes (alagamentos, enchentes) Sim - 
Pontos de erosão Sim - 

Legislação específica Não - 
 

Principais problemas identificados na área urbana do município de Alto Boa Vista: deficiência de rede de drenagem profunda, 
uma vez que as vias pavimentadas do município dispõem de meio-fio, sarjeta, e apenas três bocas de lobo (Figura 1602) para 
captação das águas pluviais; como consequência foi observado que o principal problema relativo à drenagem na sede urbana 
é a ocorrência de erosões nas laterais das vias urbanas não pavimentadas (Figura 1603). Também foi observada erosão na 
margem do canal artificial (Figura 1604). 
 

Figura 1600. Vista do canal 
natural 

 

Figura 1601. Bacia de 
detenção 

 

Figura 1602. Boca de 
lobo 

 

Figura 1603. Erosão 
lateral na Av. Suiá-Missu 

 

Figura 1604. Erosão 
nas margens do canal 

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de coleta, transporte e destinação final dos RSU e 
limpeza urbana são de responsabilidade da Prefeitura. Os 
resíduos são acondicionados em lixeiras improvisadas ou 
tambores plásticos (Figura 1605). Para coleta e transporte dos 
resíduos produzidos a Prefeitura Municipal dispõe de uma 
equipe de três funcionários, um caminhão compactador de 16 
m³ (Figura 1606), caminhão-basculante, pá-carregadeira e 
trator agrícola.  

Tabela 317. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 2,4 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço de coleta 

de RSU 
100 % 

Índice de disposição final adequado dos 
RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Não há tratamento dos resíduos coletados e todo material é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1607 e Figura 
1608), localizado a aproximadamente 3 km do perímetro urbano. Eventualmente, ocorre a queima desses resíduos (Figura 
1609). Os indicadores dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 317, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Os resíduos dos serviços de saúde são coletados e 
dispostos no lixão pela Prefeitura, sem tratamento. Os resíduos de construção civil são acondicionados de formas diversas, 
sem padronização, sendo estes deixados nas calçadas e vias públicas. Não há programa de educação ambiental nem de 
coleta seletiva. Foi observada a existência de um bolsão de lixo em um terreno não edificado, com pequeno acúmulo de 
resíduos comuns e de poda. 
 

Figura 1605. Acondicionamento 
dos resíduos 

  

Figura 1606. Caminhão 
compactador 

 

Figura 1607. Lixão de 
Alto Boa Vista 

 

Figura 1608. Disposição 
resíduos de poda 

  

Figura 1609. Queima 
de resíduos no lixão 

 

ÁREA RURAL 

No município de Alto Boa Vista há uma comunidade tradicional, 
denominada Mãe Maria, e um assentamento rural do Projeto Casulo 
Sustentável, com denominação de PCA Vida Nova. Na comunidade 
Mãe Maria não há sistema coletivo de abastecimento de água (Figura 
1610), de modo que são adotadas soluções individuais compostas por 
poços e cacimbas que são poços com profundidade média de 3 a 15 
m. No assentamento Vida Nova o abastecimento é realizado por meio 
de caminhão-pipa, não havendo rede de distribuição de água. Quanto 
ao esgoto produzido na área rural, de modo geral, é conduzido a 
fossas rudimentares (negras) e as águas servidas do tanque e pias são 
lançadas a céu aberto. Em relação aos resíduos sólidos é comum a 
prática da queima desses resíduos para a minimização de seu volume. 
Não existem obras de drenagem, visto que as vias de acesso não são 
pavimentadas (Figura 1611). 

Figura 1610. Poço-cacimba na comunidade Mãe Maria 

 
Figura 1611. Via de acesso não pavimentada- Mãe Maria 
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6.10.2 Bom Jesus do Araguaia 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na nordeste mato-grossense, a 983 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 12° 15’ 16”S 
e 51° 32’ 12”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 6.266 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (4,6%). As 
principais atividades econômicas são: as lavouras temporárias com culturas de soja, milho e algodão e a pecuária bovina. O 
município está inserido na Região Hidrográfica do Rio Araguaia. Os rios Araguaia e das Mortes são os principais cursos d’água 
da área. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano e suavemente ondulado. Em relação ao clima, 
tem-se um clima tropical continental, temperaturas médias anuais entre 25 e 25,3°C, pluviosidade total anual entre 1.400 e 
1.600 mm. Nota-se a ausência de Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

No município de Bom Jesus do Araguaia não há sistema de 
abastecimento público, sendo que a população atualmente faz 
o uso de sistemas individuais, por meio de poços tipo cacimba 
(Figura 1612), poço raso (Figura 1613) e/ou tubulares rasos 
freáticos, sem nenhum tipo de fiscalização sanitária por parte 
da prefeitura, tratamento ou monitoramento quanto à qualidade. 
Os poços individuais abastecem apenas o reservatório, que 
atende a residência. No entanto, existem dois convênios com o 
Ministério da Saúde/Funasa de Sistema de Abastecimento de 
Água coletivo para atender a população com água de 
qualidade. O convênio 436363/2002 tem como objeto a 
instalação de um poço tubular (Figura 1614) e um reservatório 
metálico tipo taça (Figura 1615). O convênio 632200/2008 tem 
como objeto a execução de um sistema completo de 
Abastecimento de Água, onde foi implantada a adutora de água 
bruta, parte da ETA foi instalada, mas a obra se encontra 
paralisada (Figura 1616). 

Tabela 318. Indicadores de desempenho do SAA de Bom Jesus do 
Araguaia 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água - R$/m³ 

Índice de hidrometração - % 

Índice de macromedição - % 

Extensão da rede de água 0,00 Km 

Volume total produzido diário 0,00 m³/dia 

Consumo per capita efetivo - l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 0,00 % 

Índice de perdas na distribuição - % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água - % 

Volume de reservação instalado 0,00 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 

 

Principais deficiências identificadas: falta de um sistema de abastecimento público; construção de poços rasos próximos a 
fossas; o lençol freático é aflorante no período de chuvas; paralisação de obras de instalação de sistema de abastecimento 
público. Como não existe um SAA público, não há indicadores, como se pode observar na Tabela 318, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 1612. Poço tipo 
cacimba 

 

Figura 1613. Poço raso 
abastecendo reservatório 

 

Figura 1614. Poço 
tubular 

 

Figura 1615. Reservatório 
inativo 

 

Figura 1616. Vista ETA  

 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O município não dispõe de um sistema de esgotamento sanitário 
público. A disposição do esgoto sanitário doméstico é feita de forma 
individual, em fossas sépticas com sumidouros ou em fossas 
rudimentares e negras (Figura 1617, Figura 1618, Figura 1619, Figura 
1620 e Figura 1621). 

Tabela 319. Indicadores de desempenho do SES bom 
Jesus do Araguaia 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Principais deficiências identificadas: falta de um sistema público de coleta e tratamento dos esgotos gerados no município; os 
moradores fazem uso de fossas rudimentares, contaminando o solo, recursos hídricos, lençol freático, atraindo vetores e 
expondo a população a doenças de veiculação hídrica; ausência de fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento 
de esgoto empregados nas edificações e inexistência de cadastro das empresas prestadoras de serviço de limpeza de fossas 
no município. A Tabela 319 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 

Figura 1617. Fossa 
rudimentar sem tampa de 

concreto 

 

Figura 1618. Fossa 
rudimentar 

 

 

Figura 1619.  
Fossa com tampa de vigas 

de madeira 

 

Figura 1620. Fossa sem 
tampa e com acúmulo de 

resíduos

 

Figura 1621. Fossa em 
construção  
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Na macrodrenagem de Bom Jesus do Araguaia, observou-
se que na área urbana há alguns córregos intermitentes e 
alguns perenes, que possuem leito natural e são usados 
como local de deságue de redes de águas pluviais e 
esgotos clandestinos (Figura 1622 e Figura 1623). Já o 
sistema de microdrenagem é composto por rede separadora 
absoluta, com a existência de guias, meio-fio, sarjetas, 
poços de visita e bocas de lobo com grelhas (Figura 1624). 
O município possui 12,67 km de malha viária na sua área 
urbana, sendo que 2,04 km (16,2%) dessas vias são 
pavimentadas e possuem microdrenagem.  

Tabela 320. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem 
pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

16.2 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

3,6 % 

Extensão total de vias do município 12,67 Km 

Extensão total de vias pavimentadas 2,04 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Observou-se ainda que a manutenção do sistema de drenagem não é frequente/periódica, ocorrem eventualmente conforme 
solicitações, bem como não é realizada a cobrança pelos serviços. Principais problemas observados: sistema de 
microdrenagem deficitário; deficiência nos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de microdrenagem 
existentes; pontos de erosões (Figura 1625 e Figura 1626), alguns pontos de pequenos alagamentos e inundações na área 
urbana. Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 320, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 1622. Ponto de 
deságue 

 

Figura 1623. Bacia de 
detenção 

 

Figura 1624. Boca de lobo 
com grade de proteção 

 

Figura 1625. Erosão em 
um ponto de deságue 

 

Figura 1626. Erosão nas 
margens do canal 

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de coleta, transporte e disposição de resíduos sólidos 
domésticos e limpeza urbana são realizados pela Prefeitura Municipal de 
Bom Jesus do Araguaia, por intermédio da Secretaria de Obras, 
atendendo 100% da população urbana. Para acondicionamento dos 
resíduos domiciliares e comerciais, na sua grande maioria utilizam-se 
lixeiras convencionais (Figura 1627), sacolas plásticas, de 
supermercados e sacos plásticos. Para coleta é utilizado um caminhão 
compactador Worker 13/180 (Figura 1628), com capacidade de 12.900 
kg e três funcionários.  

Tabela 321. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,75 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os resíduos sólidos urbanos são dispostos a céu aberto em um lixão localizado a aproximadamente 5 km do centro da cidade 
(Figura 1629 e Figura 1630). Os RSS são destinados para o lixão, onde são descartados e queimados. Não há programa de 
educação ambiental nem de coleta seletiva. Foram observados bolsões de lixo (Figura 1631). Os indicadores do sistema dos 
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos estão na Tabela 321, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 
 

Figura 1627. Lixeira para 
acondicionamento 

  

Figura 1628. Caminhão 
compactador 

 

Figura 1629. Lixão de Bom 
Jesus do Araguaia 

 

Figura 1630. Disposição 
de RCC no lixão 

  

Figura 1631. Bolsão de 
lixo

 

 

ÁREA RURAL 

No município de Bom Jesus do Araguaia foram visitadas quatro áreas rurais: Nova 
conquista, Alô Brasil, Campinas do Araguaia e Planalto do Araguaia. No distrito Nova 
Conquista e em parte do assentamento Planalto do Araguaia o abastecimento de água 
é feito por captações subterrâneas de poços tubulares profundos, enquanto nos demais 
distritos e no restante do assentamento o sistema de abastecimento de água é 
individual, com poços artesianos ou cacimbas. Não há coleta nem tratamento público 
de esgoto, e a solução é realizada de forma individual por meio de fossas sépticas, 
sumidouros e principalmente fossas negras ou rudimentares (Figura 1632). Quanto à 
drenagem de águas pluviais, foi possível observar que não existe pavimentação 
asfáltica nem sistema de microdrenagem nessas comunidades rurais (Figura 1633). 
Quanto ao manejo de resíduos sólidos, no distrito Nova Conquista há coleta pública de 
resíduos, realizada uma vez por semana, às quintas-feiras, sendo que após a coleta o 
resíduo é disposto no lixão do município. Quanto as demais áreas rurais, a disposição 
dos resíduos sólidos é feita pelos próprios moradores, que geralmente queimam, 
enterram e/ou utilizam como adubo, e para alimentação de pequenos animais. 

Figura 1632. Fossa rudimentar com 
suspiro - comunidade Nova Conquista 

 

Figura 1633. Via de acesso não 
pavimentada - Nova Conquista 
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6.10.3 Luciara 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se no nordeste mato-grossense, a 1.180 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 11° 05’ 
25”S e 50° 37’ 49”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 2.043 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de -1,14%. As principais atividades 
econômicas são: as lavouras temporárias com culturas de soja, milho e algodão e a pecuária bovina. Luciara encontra-se na 
Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia. O rio Araguaia é o principal curso d’água da área. Quanto às características do 
território, identifica-se um relevo plano e suavemente ondulado. Em relação ao clima, a predominância é do tropical continental, 
com temperaturas médias anuais entre 25 e 25,3°C, e pluviosidade total anual de 1.400 a 1.600 mm. Nota-se a ausência de 
Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água na sede 
do município é administrado pelo Departamento 
de Água e Esgoto (Figura 1634). O SAA de 
Luciara é composto por captação subterrânea 
em três poços tubulares profundos (Figura 
1635), tratamento simplificado através de 
simples cloração com pastilhas (75% de cloro e 
25% de flúor) conforme Figura 1636, três 
reservatórios sendo dois elevados e um 
apoiado, com capacidade total para 220 m³ 
(Figura 1637 e Figura 1638), sendo estimado 
10 km de rede de distribuição e 845 ligações 
domiciliares sem hidrômetros. A distribuição é 
feita por gravidade e de forma pressurizada.  

Tabela 322. Indicadores de desempenho do SAA de Luciara 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,40 R$/m³ 

Índice de hidrometração 0 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 10 Km 

Volume total produzido diário 984,4 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,4 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 65,98 % 

Índice de inadimplência 34,52 % 

Índice de fluoretação de água 100 % 

Volume de reservação instalado 220 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

 

Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão apresentados na Tabela 322, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências identificadas: ausência de dispositivos de proteção nos 
barriletes dos poços; ausência de macro e micromedidores; inexistência de automação dos sistemas de bombeamento dos 
poços; baixa pressão na rede por gravidade; reservação insuficiente; elevado índice de perdas/ desperdício e de inadimplência, 
amostragem insuficiente para verificação da qualidade de água; água distribuída sem qualidade adequada. 

Figura 1634. Sede 
da DAE 

 

Figura 1635. PT-Centro  
 

 

Figura 1636.Dispositivo 
de cloração e fluoração  

 

Figura 1637. 
Reservatório- REL- 01 

 

Figura 1638.Reservatório- 
RAP- 01 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O município de Luciara tem como responsável pela prestação de serviço o 
Departamento de Água e Esgoto (DAE), vinculado à Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos. O município apresenta uma obra inacabada (Convênio 
Funasa), com 2,2 km de rede coletora (Figura 1639 e Figura 1640), 136 
ligações domiciliares instaladas. Ainda não foi executado o emissário nem a 
ETE projetada. O corpo receptor será o rio Araguaia, localizado a 
aproximadamente 600 m da área disponível para instalação da ETE (Figura 
1641). Por essas razões, o sistema está inoperante. Dessa forma, todos os 
domicílios, comércios e órgãos públicos utilizam fossas absorventes para 
destinação final de seus efluentes.  

Tabela 323. Indicadores de desempenho do SES 
Luciara 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento 
urbano 

0,00 % 

Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0,00 % 

 

Principais deficiências encontradas no SES de Luciara: ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo para toda 
área urbana (obra paralisada); inexistência de cadastro técnico da rede coletora implantada; grande incidência de fossas 
saturadas devido ao solo e ao nível do lençol freático; inexistência de cadastro das empresas prestadoras de serviço de 
limpeza de fossas no município; ausência de local para tratamento do lodo das fossas, sendo os lodos encaminhados para o 
lixão de Luciara; presença de fossas rudimentares (Figura 1642) como solução de tratamento individual e lançamento de 
efluente em quintal (Figura 1643). A Tabela 323 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 1639. Caixa 
de inspeção 

 

Figura 1640. Caixa de inspeção 
em via não pavimentada

 

Figura 1641. Local de 
instalação da ETE 

 

Figura 1642. Fossa 
rudimentar 

 

Figura 1643. Efluente 
lançado no quintal
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Luciara está inserida em uma única 
microbacia hidrográfica, do rio Araguaia (B1). Essa microbacia 
compõe o sistema de macrodrenagem. O sistema de 
microdrenagem é composto por meios-fios e sarjetas, não 
havendo bocas de lobo e galerias. A área urbana da sede de 
Luciara possui malha viária com extensão total de 11,13 km de 
ruas abertas (pavimentadas ou não), sendo 3,49 km de vias 
pavimentadas (Figura 1644) e 7,64 km de vias não pavimentadas. 
Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão 
apresentados na Tabela 324, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 324. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem 
pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

31,4 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

0,00 % 

Extensão total de vias do município 11,13 Km 

Extensão total de vias pavimentadas 3,49 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

O principal problema em drenagem detectado no perímetro urbano de Luciara é o alagamento (Figura 1645) que de forma 
recorrente cobre parte da pista de rolamento e dificulta a trafegabilidade de carros e pedestres. A incidência mais impactante 
desses eventos ocorre na área central. A topografia das ruas, proximidade do rio Araguaia e a diferença de nível, do leito do rio 
para as ruas, são fatores que influenciam na ocorrência desses eventos; foi observado ponto com adaptação (Figura 1646) que 
atrapalha o escoamento; erosão em um ponto de deságue (Figura 1647). 
 

Figura 1644. Via asfaltada com 
meio-fio

 

Figura 1645. Ponto de 
alagamento e erosão 

 

Figura 1646. Adaptação que 
atrapalha escoamento

 

Figura 1647. Erosão em um 
ponto de deságue 

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de coleta, transporte e disposição de resíduos sólidos 
domésticos e limpeza urbana são realizados pela Prefeitura 
Municipal de Luciara. Para acondicionamento dos resíduos 
domiciliares e comerciais, a grande maioria se utiliza de lixeiras 
convencionais, sacolas plásticas de supermercados e sacos 
plásticos (Figura 1648). Para coleta é utilizado um caminhão-
basculante com 6 m3 (Figura 1649) e cinco funcionários. 

Tabela 325. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,75 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do serviço de 
coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final adequado 
dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os resíduos sólidos urbanos são dispostos a céu aberto em um lixão localizado a aproximadamente 5 km do centro da cidade 
(Figura 1650 e Figura 1651). Os indicadores do sistema dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos estão na Tabela 
325, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Os serviços de coleta e transporte dos 
resíduos de serviços de saúde são realizados pela Secretaria de Saúde com um veículo próprio e destinados para o lixão, 
onde são descartados e queimados. Não há um programa de educação ambiental nem coleta seletiva. Foi observado bolsão 
de lixo em uma via no centro (Figura 1652). 
 

Figura 1648. Local de 
acondicionamento dos 

resíduos

 

Figura 1649. Caminhão 
basculante utilizado na 

coleta de RSU 

 

Figura 1650. Vala para 
disposição de resíduo 
sem proteção do solo 

 

Figura 1651. Queimada 
na área do lixão  

 

 

Figura 1652. Bolsão de 
lixo em uma via no centro 

  

 
 

ÁREA RURAL 

Existem no município de Luciara duas comunidades rurais: São Bento e Doze 
de Junho. Em ambas as comunidades, o abastecimento é de responsabilidade 
da Prefeitura, sendo realizado por meio de poços tubulares profundos (Figura 
1653 e Figura 1654). Não há tratamento da água distribuída. Não há coleta nem 
tratamento público de esgoto, a solução é realizada de forma individual por meio 
de fossas sépticas, sumidouros e principalmente fossas negras ou 
rudimentares. Quanto à drenagem de águas pluviais, essas comunidades não 
dispõem de nenhum dispositivo apropriado, sendo identificada nas estradas 
vicinais a ocorrência de alagamentos e assoreamentos. Na comunidade São 
Bento há coleta pública de resíduos, realizada uma vez por semana, sendo 
dispostos no lixão do município. Quanto à comunidade Doze de Junho, a 
disposição dos resíduos sólidos é feita pelos próprios moradores que 
geralmente queimam, enterram e/ou utilizam como adubo e para alimentar 
animais. 

Figura 1653. Poço tubular São Bento 

  

Figura 1654. Poço tubular Doze de Junho 
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6.10.4 Novo Santo Antônio 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 1.077 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 12º17’23”S e 50º57’56”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 
2017) é de 2.498 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento 
(5,44%). Novo Santo Antônio possui sua base econômica assentada na agricultura e pecuária. O município está inserido na 
Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, e tem como principais corpos hídricos os rios Pimentel Barbosa e das Mortes. 
Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano e suave ondulado, clima tropical, com precipitação entre 
1.500 e 1.600 mm e temperatura média anual de 25,4 a 25,7°C. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que 
estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A gestão dos serviços de abastecimento de água do município é 
de responsabilidade da Secretaria de Obras. No momento da 
realização do diagnóstico técnico-participativo o município não 
contava com um SAA público, porque as obras se encontravam 
paralisadas. A solução adotada para suprir a demanda existente 
na sede urbana é individual, por meio de poços rasos (Figura 
1655) e/ou tubulares rasos freáticos (Figura 1656). Em 2014, 
teve início a execução de um sistema de abastecimento de água, 
a fim de atender toda a população, tendo o rio das Mortes como 
o manancial. O sistema em construção contará com captação 
superficial (Figura 1657); adutora de água bruta com 820 metros 
de extensão; uma estação de tratamento de água [ETA] (Figura 
1658), com capacidade de tratar 5,81 l/s; dois reservatórios 
(Figura 1659) totalizando 210 m³; adutora de água tratada com 
54 metros de extensão; rede de distribuição com 9,91 km de 
extensão, para atender 491 ligações prediais.  

Tabela 326. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água - R$/m³ 

Índice de hidrometração - % 

Índice de macromedição - % 

Extensão da rede de água 0,00 Km 

Volume total produzido diário 0,00 m³/dia 

Consumo per capita efetivo - l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

0,00 % 

Índice de perdas na distribuição - % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água - % 

Volume de reservação instalado 0,00 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão apresentados na Tabela 326, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências identificadas nos serviços: inexistência de um sistema de 
abastecimento público coletivo; poços individuais construídos próximos às fossas. 

Figura 1655. Poço raso 
 

 

Figura 1656. Poço 
tubular freático

 

Figura 1657. Balsa com 
abrigo para a bomba

 

Figura 1658. Leito de 
secagem da ETA

 

Figura 1659. Reservatório 
metálico de 160 m³

 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O município de Novo Santo Antônio não possui nenhum órgão responsável 
pela prestação de serviço de esgotamento sanitário. Assim, os domicílios 
adotam sistemas individuais de disposição do esgoto sanitário. Segundo o 
IBGE (2010), 79,8% dos domicílios particulares permanentes utilizam de 
fossa rudimentar, enquanto que apenas 15,3% dispõem de fossa séptica, 
4,9% lançam na rede pluvial, rios/lagos ou escoam a céu aberto. Os 
indicadores do sistema de esgotamento sanitário estão apresentados na 
Tabela 327, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tabela 327. Indicadores de desempenho do SES de 
Novo Santo Antônio 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento 
urbano 

0 % 

Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0 % 

 

Principais deficiências identificadas no sistema: inexistência de um SES público; falta de controle da execução do sistema de 
tratamento individual; áreas de risco de contaminação devido a extravasamento de fossa (Figura 1660), lançamento de águas 
servidas em vias públicas (Figura 1661); execução de fossas sem padronização (Figura 1662 e Figura 1663). 

Figura 1660. Extravasamento da 
fossa

 

Figura 1661. Lançamento de 
águas servidas na sarjeta 

 

Figura 1662. Fossa com base 
aparente e tampa de concreto

 

Figura 1663. Fossa rudimentar 
com suspiro aparente
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana se localiza nas microbacia do rio Pimentel Barbosa e rio 
das Mortes – que compõem o sistema de macrodrenagem. A sede do 
município possui malha viária com extensão de 12,93 km, sendo 0,168 km 
de vias pavimentadas, onde a microdrenagem é constituída por sarjeta, 08 
caixas com grelha (Figura 1664), e 364 m de galerias de águas pluviais 
(Figura 1665). Os indicadores do sistema de drenagem de águas pluviais 
estão apresentados na Tabela 328, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Principais problemas detectados em drenagem de águas pluviais no 
perímetro urbano: pontos de alagamento (Figura 1666 e Figura 1667); 
processos erosivos (Figura 1668); dispositivos de microdrenagem em ruas 
não pavimentadas; poucas ruas pavimentadas e baixo índice de cobertura 
com sistemas de microdrenagem. 

Tabela 328. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial  

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

1,30 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

2,81 % 

Extensão total de vias do 
município 

12,93 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

0,168 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1664. Caixa com 
grelha de proteção

 

Figura 1665. Deságue da 
galeria no rio 

 

Figura 1666. Área 
alagada

 

Figura 1667. Área 
alagada

 

Figura 1668. Erosão às 
margens do rio das Mortes

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos resíduos 
sólidos urbanos são de responsabilidade da Secretaria de Obras Públicas, 
que dispõe de um caminhão-basculante com capacidade para 10 m³ 
(Figura 1669), e todo material coletado é disposto em vazadouro a céu 
aberto [lixão] (Figura 1670 e Figura 1671), distante 2 km do centro da 
cidade. Eventualmente, os resíduos dispostos no lixão são queimados. Os 
indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão 
apresentados na Tabela 329, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 329. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana de Novo Santo Antônio 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 

resíduo 

0,72 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 

adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Foram observados que os resíduos dos serviços de saúde são destinados para o lixão, onde foi construído um poço revestido 
com manilha de concreto, local onde são realizados os descartes e a queima desses resíduos (Figura 1672). Os resíduos da 
construção civil são destinados ao lixão, onde são dispostos juntamente com os resíduos domiciliares e comerciais (Figura 
1673). 

Figura 1669. Caminhão-
basculante de 10 m³

 

Figura 1670. Acesso de 
entrada ao lixão

 

Figura 1671. Disposição 
de resíduos no lixão

 

Figura 1672. Manilha 
para queima de RSS

 

Figura 1673. Disposição final 
de RCC

 

ÁREA RURAL 

Para o diagnóstico técnico-participativo do saneamento básico foram 
visitadas duas comunidades: Vila Trindade e Murere. Quanto ao 
abastecimento de água, Vila Trindade apresenta um SAA composto por 
um poço tubular, reservatório e rede de distribuição. Como a obra ainda 
não foi concluída, o abastecimento vem sendo feito com uso de um 
caminhão-pipa. Na comunidade de Murere o abastecimento de água é 
feito por meio de poços amazonas, também conhecidos como cacimbas 
(Figura 1674), e poço raso. Quanto ao sistema de esgotamento sanitário 
utilizado, as comunidades não possuem sistema público de coleta e 
tratamento de esgoto. A população utiliza majoritariamente fossas 
rudimentares ou negras. No que se refere ao manejo de águas pluviais, 
nenhuma das comunidades possui vias pavimentadas (Figura 1675), não 
havendo dispositivos de drenagem. Quanto à coleta e destinação final dos 
resíduos, na comunidade Vila Trindade os resíduos sólidos são coletados 
por um morador contratado pela Prefeitura, por meio de uma caminhonete 
com carroceria, e todo material coletado é destinado sem tratamento para 
o lixão. Em Murere os resíduos são enterrados e/ou queimados. 

Figura 1674. Poço-cacimba individual

 

Figura 1675. Processo erosivo na estrada da 
comunidade Vila Trindade
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6.10.5 São Félix do Araguaia 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 1.159 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 11º36’00”S e 51º12’00”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 
2017) é de 11.290 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento 
(1,18%). São Félix do Araguaia possui sua base econômica assentada na agricultura e pecuária. Encontra-se nas bacias 
Amazônica e Tocantins-Araguaia, e os principais corpos hídricos são o rio Araguaia e quatro córregos permanentes sem 
denominação. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a fortemente ondulado, clima tropical, com 
precipitação entre 1.500 e 1.600 mm, e temperatura média anual entre 25,4 e 25,7°C. Presença de legislação municipal 
específica relacionada ao planejamento físico-territorial, porém, o conjunto de legislações existentes não garantem o 
planejamento físico-territorial do município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável 
pelo serviço de abastecimento de água no município (Figura 1676). 
O sistema conta com uma captação superficial (Figura 1677) no rio 
Araguaia; adutora de água bruta com 3 km de extensão; uma 
estação de tratamento de água (ETA) (Figura 1678) com 
capacidade de tratar 20 l/s; um reservatório de 400 m³ (Figura 
1679); rede de distribuição com 58 km de extensão, atendendo 
1.877 ligações prediais e um booster (Figura 1680). Os indicadores 
do sistema de abastecimento de água estão apresentados na 
Tabela 330, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. Principais deficiências identificadas no 
sistema: ausência das análises de controle da qualidade da água; 
inexistência de macromedidores instalados no sistema; difícil 
acesso à captação; problemas estruturais e operacionais na ETA; 
déficit financeiro; elevado índice de perdas/desperdícios e 
inadimplência. 

Tabela 330. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,70 R$/m³ 

Índice de hidrometração 42 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 58 Km 

Volume total produzido diário 1.728 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 173,27 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 46,1 % 

Índice de inadimplência 36,14 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 400 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 72 m³/hora 
 

Figura 1676. Fachada do 
escritório do DAE

 

Figura 1677. Balsa 
utilizada na captação

 

Figura 1678. ETA 
metálica da sede urbana

 

Figura 1679. Reservatório de 
concreto de 400 m³

 

Figura 1680. Booster 
utilizado na rede 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O município de São Félix do Araguaia tem como responsável pela 
prestação de serviço o Departamento de Água e Esgoto (DAE). A 
cidade não dispõe de um sistema público de esgotamento sanitário, 
sendo utilizadas soluções individuais inadequadas (Figura 1681). 
Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 331, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Principais deficiências identificadas no sistema: solo saturado e 
nível do lençol freático elevado, provocando pequeno tempo de 
vida útil dos sumidouros e fossas absorventes; falta de um SES 
público; descarte de limpa fossas no lixão; áreas de risco de 
contaminação devido ao lançamento de efluente nas ruas (Figura 
1682); fossa instaladas em calçadas (Figura 1683).; elevado custo 
de manutenção de fossas absorventes, devido ao tipo de solo e 
lençol freático. 

Tabela 331. Indicadores de desempenho do SES de São Félix 
do Araguaia 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de esgotos 0 % 
 

Figura 1681. Fossa absorvente utilizada em 
residência 

 

Figura 1682. Lançamento de efluente em 
ruas 

 

Figura 1683. Fossa desmoronando em 
calçada 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana se localiza nas microbacias do rio 
Araguaia e quatro córregos permanentes sem 
denominação – que compõem o sistema de 
macrodrenagem. A sede do município possui malha 
viária com extensão de 61,8 km, sendo 14,42 km de 
vias pavimentadas (Figura 1684). Os indicadores do 
sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 332, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 332. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de microdrenagem 
superficial 

23,3 % 

Índice de cobertura dos serviços de microdrenagem 
profunda 

1,52 % 

Extensão total de vias do município 61,8 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 14,42 Km 

Registro de incidentes (alagamentos, enchentes) Sim - 
Pontos de erosão Sim - 

Legislação específica Sim - 
 

Principais problemas em drenagem detectados no perímetro urbano: alagamentos (Figura 1685); pouca declividade das ruas, o 
que dificulta a execução de sistemas de microdrenagem; baixo índice de cobertura com galerias de águas pluviais; processo 
de erosão (Figura 1686); deságue do sistema de drenagem sem dissipador de energia (Figura 1687); falta de manutenção das 
bocas de lobo (Figura 1688). 

Figura 1684. Via com 
drenagem profunda

 

Figura 1685. Residências 
alagadas 

 

Figura 1686. Ponto de 
Erosão

 

Figura 1687. Deságue do 
sistema de drenagem

 

Figura 1688. Boca de lobo 
com ferragem exposta

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final 
dos resíduos sólidos urbanos são de responsabilidade da 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que dispõe de um 
caminhão compactador com capacidade de 12 m³ (Figura 
1689), equipe de coleta composta por quatro funcionários, 
sendo um motorista e três coletores (Figura 1690). Todo 
material é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 
1691), com eventual queima de resíduos (Figura 1692), 
distante 3 km da cidade.  

Tabela 333. Indicadores dos serviços de limpeza urbana de São 
Félix do Araguaia 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,81 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do serviço de 

coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 

adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 333, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais problemas identificados: resíduos volumosos 
depositados no lixão (Figura 1693) e em vias públicas; resíduos de construção, demolição, eletrodomésticos, pneus, lâmpadas, 
embalagens de óleos lubrificantes e lodo de esgoto sanitário dispostos no lixão; inexistência de tratamento e destino final 
adequado dos RSS; inexistência de P.E.A. e coleta seletiva. 

Figura 1689. Caminhão 
compactador de 12 m³

 

Figura 1690. Equipe de 
coleta de resíduos sólidos

 

Figura 1691. Resíduos 
sólidos depositados no lixão 

 

Figura 1692. Vestígios 
de resíduos queimados

 

Figura 1693. Resíduos 
volumosos no lixão

 
 

ÁREA RURAL 

Para diagnóstico do saneamento básico na zona rural, foram visitadas três 
comunidades rurais: distrito Espigão do Leste, e as comunidades de Pontinópolis e São 
Sebastião. Quanto ao abastecimento de água, as três comunidades apresentam um 
sistema de abastecimento de água que consiste em poços tubulares e reservatório. 
Pontinópolis é a única comunidade que apresenta algum tipo de tratamento. Quanto ao 
sistema de esgotamento sanitário utilizado, é adotada solução individual (fossa 
rudimentar ou fossa absorvente); os esgotos provenientes da cozinha e da área de 
serviço são lançados em fundos de quintais, onde são descarregados a céu aberto, 
servindo de dessedentação de animais e aves. No que se refere ao manejo de águas 
pluviais, nenhuma comunidade apresenta vias pavimentadas (Figura 1694) ou 
dispositivos de drenagem. Quanto à coleta e destinação final dos os resíduos, no 
distrito de Espigão do Leste tais serviços são realizados pela Prefeitura Municipal, por 
meio de um caminhão compactador, e todo material coletado é destinado sem 
tratamento em um lixão próximo à área urbana. Na comunidade de Pontinópolis, os 
resíduos sólidos produzidos são transportados pelos próprios moradores até um lixão 
local (Figura 1695). Em Vila São Sebastião os resíduos são enterrados e/ou queimados 
em fundos de quintais. 

Figura 1694. Via não pavimentada de 
Pontinópolis

 

Figura 1695. Lixão de Espigão do Leste
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6.10.6 Serra Nova Dourada 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 1.125 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 12º05’36”S e 51º23’59”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 
2017) é de 1.575 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento 
(3,00%). Serra Nova Dourada possui sua base econômica assentada na agricultura e pecuária. O município está inserido na 
Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, e tem como principais corpos hídricos os córregos do Caboclo, Coelho e rio 
Murere. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado, clima tropical, com 
precipitação entre 1.400 e 1.600 mm e temperatura média anual entre 25 e 25,3°C. Nota-se a ausência de legislação municipal 
específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A gestão do sistema de abastecimento do município 
é de responsabilidade da Secretaria de Obras. O 
sistema conta com uma captação superficial, em 
uma mina (Figura 1696); adutora de água bruta com 
4,1 km de extensão; duas captações subterrâneas 
(Figura 1697); três reservatórios (Figura 1698) 
totalizando 210 m³; rede de distribuição (Figura 
1699) com 11,4 km de extensão, não havendo 
cadastro das ligações prediais e consequentemente 
ausência de cobrança. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na 
Tabela 334, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 334. Indicadores de desempenho do SAA  

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água - R$/m³ 

Índice de hidrometração 0 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 11,4 Km 

Volume total produzido diário  268 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 148,61 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 53,6 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 210 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 0 m³/hora 
 

Principais deficiências identificadas no sistema: inexistência de macromedidores; ausência de tratamento da água; inexistência 
de cadastro da rede; ausência de cobrança pelo uso da água; falta de hidrometração (Figura 1700); inexistência de estudo 
tarifário; elevado índice de perdas. 

Figura 1696. Pequena 
barragem existente

 

Figura 1697. Vista do 
poço tubular-01

 

Figura 1698. Reservatório 
metálico de 130 m³

 

Figura 1699. PEAD 
utilizada na distribuição 

 

Figura 1700. Ligação 
domiciliar sem hidrômetro

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O município tem como responsável pela prestação de serviço a Secretaria 
Municipal de Obras. A cidade não dispõe de um sistema público de 
esgotamento sanitário, sendo utilizadas soluções individuais (Figura 1701, 
Figura 1702, Figura 1703 e Figura 1704). Segundo o IBGE (2010), 87,6% 
dos domicílios particulares permanentes utilizam de fossa rudimentar, 
enquanto que apenas 10,4% dispõem de fossa séptica, e 2% lançam na 
rede pluvial ou escoam a céu aberto. 

Tabela 335. Indicadores de desempenho do SES de 
Serra Nova Dourada 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de esgotos 0 % 
 

Os indicadores dos serviços de esgotamento sanitário estão apresentados na Tabela 335, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências identificadas: falta de controle da execução do sistema de 
tratamento individual; áreas de risco de contaminação devido ao lançamento de efluente nas ruas; população faz uso de fossas 
rudimentares para disposição final dos efluentes. 
 

Figura 1701. Fossa 
negra

 

Figura 1702. Fossa 
negra

 

Figura 1703. Sistema de tratamento 
individual

 

Figura 1704. Sistema de tratamento 
individual 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Os serviços de manejo de águas pluviais e drenagem urbana encontram-
se sob responsabilidade da Secretaria de Obras do município. Esta 
conta com cinco funcionários responsáveis pela manutenção do sistema 
que, por sua vez, executa apenas varrição e limpeza das vias. 

A região urbana se localiza nas microbacias dos córregos do Caboclo e 
Coelho e do rio Murere – que compõem o sistema de macrodrenagem. O 
grande volume de águas pluviais escoando superficialmente e o relevo 
acidentado das vias urbanas têm provocado sérios problemas de erosão 
e assoreamento.  

Na cidade de Serra Nova Dourada existe microdrenagem nas ruas 
pavimentadas, uma vez que essa infraestrutura é apenas superficial, por 
meio-fio e sarjeta, sem drenagem profunda. A sede do município possui 
malha viária com extensão de 17,1 km (Figura 1706), sendo 4,4 km de 
vias pavimentadas (Figura 1705). Os indicadores do sistema de 
drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 336, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas de drenagem detectados no perímetro urbano: 
pontos de alagamento; processos erosivos; falta de manutenção 
preventiva e corretiva dos sistemas de microdrenagem existentes; baixo 
índice de cobertura com sistemas de microdrenagem; falta de um projeto 
de macro e microdrenagem urbana.  

Tabela 336. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

24,84 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

0 % 

Extensão total de vias do 
município 

17,71 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

4,4 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1705. Via 
pavimentada

 

Figura 1706. Via não 
pavimentada 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos são de responsabilidade da Secretaria de 
Obras e Infraestrutura, que dispõe de um caminhão-basculante com 
capacidade de 18 m³ (Figura 1707), e todo material coletado é disposto 
em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1708), com eventual queima 
de resíduos (Figura 1709), distante 0,7 km da área urbana. Os 
indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão 
apresentados na Tabela 337, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. Foram identificados resíduos 
volumosos (Figura 1710) e resíduos de construção civil dispostos no 
lixão (Figura 1711). 

Tabela 337. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 
de Serra Nova Dourada 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 

resíduo 

0,72 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 

adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 1707. Caminhão-
basculante de 18 m³

 

Figura 1708. Visão geral 
do lixão do município

 

Figura 1709. Vestígios 
de resíduos incinerados

 

Figura 1710. Resíduos 
volumosos no lixão

 

Figura 1711. Resíduos de 
construção civil no lixão

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange um projeto de desenvolvimento sustentável 
denominado P.D.S, que atende a comunidade de Bordolândia e áreas 
rurais dispersas. Quanto ao abastecimento de água, Bordolândia conta 
com um sistema composto por um poço tubular, dois reservatórios 
totalizando 15 m³, sem nenhum tipo de tratamento. Quanto às áreas 
rurais dispersas, são adotadas soluções individuais. O sistema de 
tratamento do esgoto sanitário utilizado em Bordolândia e nas áreas 
rurais dispersas se baseia em soluções individuais, em sua grande 
maioria fossa rudimentar ou absorventes, por vezes, fossa séptica e 
sumidouro. No que se refere ao manejo de águas pluviais, Bordolândia e 
as áreas rurais dispersas não possuem pavimentação asfáltica (Figura 
1712), meio-fio e sarjeta para escoamento superficial. Quanto à coleta e 
destinação final dos resíduos, vêm sendo feitas pelos próprios 
moradores. Normalmente, os resíduos produzidos são depositados em 
valas no fundo das propriedades, e após acumular certo volume o 
material é queimado (Figura 1713) ou enterrado. Também foi relatado 
que a matéria orgânica produzida é separada para ser usada no trato 
das criações e como adubo para hortas. 

Figura 1712. Via não pavimentada na comunidade

 

Figura 1713. Vestígios de incineração de resíduos
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6.11 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ARAGUAIA 

APRESENTAÇÃO 

Criado em dezembro de 2005, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Médio Araguaia é 
formado pelos municípios de Água Boa, Campinápolis, Canarana, Cocalinho, Gaúcha do Norte, Nova Nazaré, Nova Xavantina, 
Querência e Ribeirão Cascalheira, ocupando uma área de 96.481,96 km². Juntos, esses municípios representam 124.027 
habitantes de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017. 

Os integrantes deste consórcio apresentam as suas cidades localizadas às margens da BR-158, que corta o país no sentido 
norte-sul, ou próximas e sob a influência da rodovia. Todos os municípios do consórcio apresentam como principal atividade 
econômica a agropecuária. Destaca-se a influência dos inúmeros grupos indígenas na área, tendo Canarana como referência 
para os indígenas do Parque Indígena do Xingu, pois se localiza nesse município o Distrito Especial Indígena (DSEI) e a Casa 
de Saúde Indígena (CASAI). O principal município da área – que é o polo comercial, educacional, de saúde e de serviços – é 
Água Boa.  

Todos os nove municípios que fazem parte do consórcio também fazem parte deste projeto. Quanto as legislações que 
permitem ações de planejamento físico-territorial, Agua Boa, Campinápolis e Querência apresentam Plano Diretor Participativo 
e apenas os municípios de Canarana e Querência apresentam legislação referente ao uso, ocupação e zoneamento do solo 
urbano. Assim, menos de um terço dessas unidades municipais apresenta legislação que garanta o pleno planejamento físico-
territorial. Destaca-se ainda a inexistência de estrutura administrativa, nas Prefeituras desses municípios, de órgão específico 
de planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água envolve o conjunto de 
captações de águas, tubulações, estações de tratamento, 
reservatórios, equipamentos e demais instalações destinadas 
ao fornecimento de água potável. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em sete 
dos municípios; os demais têm administração privada. No que 
se refere à captação, três dos municípios são abastecidos 
exclusivamente por mananciais superficiais, cinco por poços 
subterrâneos e um pelos dois tipos. Em dois dos municípios 
não existe nenhum tipo de tratamento das águas; quatro deles 
realizam tratamento convencional (ETA), enquanto que três 
fazem apenas simples desinfecção. A distribuição da água é 
pressurizada em três dos municípios, por gravidade em dois e 
quatro dispõem de ambos, conforme Quadro 11 

Quadro 11. Caracterização do Sistema de Abastecimento de Água 

Municípios 
Prestação de 

serviço 
Tipo de 

captação 
Tipo de 

tratamento 

Água Boa Público Mista Convencional 

Campinápolis Público Superficial Convencional 

Canarana Privado Superficial Convencional 

Cocalinho Público Subterrânea Desinfecção 

Gaúcha do Norte Público Subterrânea Inexistente 

Nova Nazaré Público Subterrânea Desinfecção 

Nova Xavantina Privado Superficial Convencional 

Querência Público Subterrânea Desinfecção 

Ribeirão 
Cascalheira 

Público Subterrânea Inexistente 

 

Apenas uma sedes municipais não possuem cobertura de 100% do SAA. Pode-se observar índice de 95% em Cocalinho. 
Quanto à macromedição, apenas um município apresenta qualquer tipo de medição, sendo o índice de 100% em Canarana e 
0% nos demais. No que se refere à micromedição, destacam-se os baixos índices de Ribeirão Cascalheira, de 8,33% e 
ausência de hidrometração em Cocalinho e Nova Nazaré. Quanto ao índice de perdas de água no sistema de distribuição, 
todos os municípios apresentaram valores superiores ou iguais a 25%, com destaque para Cocalinho, Nova Nazaré e Ribeirão 
Cascalheira, com índices superiores a 80%, de acordo com a Figura 1714. 

Figura 1714. Indicadores de desempenho do sistema de abastecimento e água 
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Em relação à intermitência do sistema de distribuição, apenas nos municípios de Campinápolis e Querência é verificada a 
interrupção do abastecimento por período de tempo superior a 6 horas; as demais cidades garantem o fornecimento de água 
de forma contínua. O consumo médio diário de água entre os municípios é de 174,46 litros/hab.dia, com destaque para 
Querência, que apresenta o maior per capita de 248 litros/hab.dia. Nota-se que todos os municípios realizam cobrança pelo 

uso da água, sendo a tarifa média de Campinápolis a mais alta, sendo esta de R$ 3,02/m³ de água, e a de Nova Nazaré a mais 
baixa, de R$ 0,55/m³. Observa-se que em cinco municípios não foi possível determinar o índice de inadimplência. Nota-se que 
Querência apresenta o maior índice no âmbito do consórcio com 17,0% de inadimplência, seguido de Nova Xavantina com 
11,2%, Água Boa com 2,47%, e Canarana estimado em 1%. A Figura 1715, Figura 1716 e Figura 1717 demonstram os 
gráficos. 

Figura 1715. Consumo médio diário de água 
(l/hab.dia) 

 

Figura 1716. Tarifa média de água (R$/m³)  
 

 

Figura 1717. Índice de inadimplência (%) 
 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário é 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. A prestação do serviço de esgotamento sanitário coletivo é observada em três municípios: Água Boa 
com 2,98% de cobertura de rede coletora, Nova Nazaré com 18,8% de cobertura e Nova Xavantina, onde se observa uma rede 
com 51,35% de cobertura. As demais sedes urbanas não dispõem de prestação do serviço de esgotamento sanitário, de 
maneira que a disposição do esgoto sanitário se dá por soluções individuais, fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou 
rudimentares e escoamento a céu aberto. 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O manejo das águas pluviais corresponde ao conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de drenagem, do 
transporte, detenção/retenção para o amortecimento de cheias, 
do tratamento e disposição final das águas pluviais. A Figura 
1718 expõe os índices de micro e macrodrenagem. Água Boa, 
Campinápolis, Canarana, Gaúcha do Norte, Nova Nazaré, Nova 
Xavantina e Querência possuem mais de 50% de suas vias 
pavimentadas e com cobertura de microdrenagem superficial. 
Observa-se em Água Boa índice de microdrenagem profunda 
(bocas de lobo, galerias, canais) superior a 80%. Os demais 
municípios apresentam valores inferiores a 30%. São 
identificados pontos de erosão em todos os municípios; além 
disso, verifica-se a ocorrência de alagamentos em todo o 
consórcio com exceção de Água Boa e Canarana. 

Figura 1718. Índice de microdrenagem superficial e profunda (%)

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O manejo de resíduos sólidos compreende o conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do 
lixo da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

A prestação do serviço no consórcio é terceirizada nos 
municípios de Água Boa, Campinápolis, Gaúcha do Norte e 
Nova Nazaré, os demais municípios o serviço é de 
responsabilidade pública. A cobertura do serviço de coleta é de 
100% nas sedes urbanas. A produção diária média é de 0,96 
kg/hab.dia, sendo Água Boa o maior gerador (1,81 kg/hab.dia) e 
Nova Nazaré e Gaúcha do Norte com a menor produção, de 
0,72 kg/hab.dia (Figura 1719). Todos os municípios utilizam 
vazadouros a céu aberto (lixão), e apenas Água Boa dispõe de 
coleta seletiva. 

Figura 1719. Produção média diária de resíduos sólidos 
(Kg/hab.dia) 
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6.11.1 Água Boa 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 736 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
14º03’12”S e 52º11’11”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
24.501 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (3,52%). 
Água Boa possui sua base econômica assentada na agricultura e pecuária. O município está inserido na Região Hidrográfica 
Amazônica, e os principais corpos hídricos são o ribeirão Jacu, ribeirão Bonito, córrego do Vau, córrego Satu, córrego Forja, 
ribeirão do Vau. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado, clima tropical, 
com precipitação entre 1.400 e 1.600 mm e temperatura média anual superior a 25°C. Nota-se a ausência de legislação 
municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DEMAE) é o órgão 
responsável pelo serviço de abastecimento de água no município 
(Figura 1720). O sistema é composto por 14 captações 
subterrâneas; uma captação superficial no ribeirão Jacu (Figura 
1721); adutora de água bruta; uma estação de tratamento de água 
(Figura 1722) com capacidade para 50 litros/s; dois reservatórios 
(Figura 1723); uma estação pressurizadora de rede de distribuição 
(Figura 1724), laboratório e casa de química; rede de distribuição 
com aproximadamente 200 km, atendendo 6.543 ligações. Os 
indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 338, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências 
identificadas no sistema: ausência de macromedidores em pontos 
estratégicos; saída da estação pressurizadora e cavalete dos poços; 
ausência de pressostato e inversor de frequência no motor das 
bombas utilizadas na pressurização de rede; ausência de tratamento 
das águas dos poços tubulares; inexistência de setorização do 
sistema de distribuição; capacidade de reservação insuficiente. 

Tabela 338. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,57 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 200 Km 

Volume total produzido diário 6.597 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 101,87 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 71,34 % 

Índice de inadimplência 2,47 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 1.000 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 180 m³/hora 
 

Figura 1720. Fachada do 
escritório do DEMAE 

 

Figura 1721. Ponto de 
captação 

 

Figura 1722. ETA 
metálica 

 

Figura 1723. Reservatório-
01 de aço de 600 m³

 

Figura 1724. Conjuntos 
motobomba 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O município de Água Boa tem como responsável pela prestação do 
serviço de esgotamento sanitário o Departamento Municipal de Água 
e Esgoto (DEMAE), vinculado à Secretaria de Obras. O sistema de 
esgotamento sanitário coletivo conta com: uma rede coletora com 
extensão de 7,48 km, atendendo 2,98% da população e 195 
ligações domiciliares; uma estação elevatória de esgoto (EEE) 
(Figura 1725); uma estação de tratamento de esgoto provisória 
(Figura 1726). Os domicílios, comércios, e órgãos públicos, não 
atendidos, utilizam soluções individuais (fossa rudimentares).  

Tabela 339. Indicadores de desempenho do SES de Água Boa 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 2,98 % 
Índice de coleta de esgoto 2,98 % 

Índice de tratamento de esgotos 2,98 % 
 

A Tabela 339 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências identificadas: válvula de gaveta danificada impossibilitando retirada 
do lodo do reator UASB (Figura 1727); ETE existente ineficiente; falta de controle e monitoramento do esgoto tratado e 
qualidade da água do corpo receptor; lançamento de águas servidas em vias publicas (Figura 1728); necessidade de 
ampliação de nova ETE e desativação da existente; leito de secagem de lodo da ETE, inoperante (Figura 1729). 

Figura 1725. Área 
urbanizada da EEE 

 

Figura 1726. Reatores 
UASB 

 

Figura 1727. Válvula de 
gaveta danificada

 

Figura 1728. Lançamento 
de águas servidas

 

Figura 1729. Leito de 
secagem de lodo 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana se localiza nas microbacias dos ribeirão Bonito, 
córregos do Vau, Satu e Forja, e dois córregos sem denominação 
– que compõem o sistema de macrodrenagem. A sede do 
município possui malha viária com extensão de 220,75 km, sendo 
191,35 km de vias pavimentadas. Os deságues das galerias são 
feitos em canais gramados, que funcionam como bacia de 
contenção, infiltração e canal de escoamento (Figura 1730). Os 
indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados 
na Tabela 340, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 340. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

86,68 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

81,08 % 

Extensão total de vias do município 220,75 Km 
Extensão total de vias 

pavimentadas 
191,35 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Não - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas identificados na sede urbana: deficiência na manutenção das bocas de lobo (Figura 1731); formação de 
erosão no canal artificial (Figura 1732); descarga de galeria obstruída; deságue da galeria sem dissipador de energia e coberto 
com resíduos sólidos (Figura 1733 e Figura 1734); utilização de áreas úmidas para implantação de loteamentos e ocupação 
por residências; falta de uma carta geotécnica para identificar as áreas vulneráveis e orientar a ocupação do solo urbano. 

Figura 1730. Canal de 
escoamento 

 

Figura 1731. Boca de 
lobo danificada

 

Figura 1732. Canal 
artificial 

 

Figura 1733. Deságue da 
galeria 

 

Figura 1734. Resíduos na 
saída rápida de escoamento 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos 
resíduos sólidos urbanos são realizados pela empresa 
terceirizada Mallmann Comércio, Transporte e Serviços Ltda., 
que dispõe de dois caminhões-caçamba com capacidade de 25 
m³ e 18 m³, e um caminhão compactador com capacidade de 15 
m³ (Figura 1735). Todo material coletado é disposto em 
vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1736), com eventual 
queima de resíduos (Figura 1737), distante 4,7 km do perímetro 
urbano. 

Tabela 341. Indicadores dos serviços de limpeza urbana de Água 
Boa 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 1,81 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço 

de coleta de RSU 
100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Sim - 
 

Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 341, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Problemas identificados: bolsões de resíduos volumosos 
(Figura 1738), bolsões de resíduos de construção civil, coleta de recicláveis feita no lixão (Figura 1739). 

Figura 1735. Caminhões 
utilizados na coleta

 

Figura 1736. Lixão de 
Água Boa

 

Figura 1737. Queimada 
no lixão de Água Boa 

 

Figura 1738. Bolsão de 
resíduos volumosos 

 

Figura 1739. Bags com 
materiais recicláveis 

 
 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange dois distritos, comunidades e assentamentos. Para o diagnóstico foram 
visitadas quatro áreas rurais: distritos de Serrinha e Jaraguá e as comunidades Jandira e 
Santa Maria. Quanto ao abastecimento de água, as quatro comunidades rurais apresentam 
um sistema com captação subterrânea; reservatório elevado, com exceção de Serrinha; rede 
de distribuição; hidrometração em Santa Maria. Quanto ao sistema de esgotamento sanitário 
utilizado no distrito e comunidade, se baseia em soluções individuais em sua grande maioria 
fossa rudimentar ou absorventes. Os esgotos provenientes da cozinha e da área de serviço, 
em geral, são conduzidos por tubulações de PVC e lançados em fundos de quintais. No que 
se refere ao manejo de águas pluviais, na região central da área urbana dos distritos de 
Serrinha e Jaraguá, algumas ruas possuem dispositivos de drenagem superficial, nas vias 
pavimentadas, constituído de meio-fio e sarjeta (Figura 1740). Nas demais comunidades 
rurais de Água Boa não há pavimentação e dispositivos de microdrenagem. Quanto à coleta 
e destinação final dos os resíduos, em Serrinha são coletados por um funcionário da 
Prefeitura Municipal, com auxílio de uma caminhonete com carroceria. O material coletado é 
destinado, sem tratamento, para o lixão local (Figura 1741). Em Jaraguá e Santa Maria os 
resíduos são encaminhados para lixões pelos próprios moradores. Em Jandira, os resíduos 
são enterrados e/ou queimados. 

Figura 1740. Via de Serrinha 
pavimentada 

 
Figura 1741. Lixão do distrito de 

Serrinha 
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6.11.2 Campinápolis 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 565 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
14º32’10”S e 52º47’42”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
15.386 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (1,42%). 
Campinápolis possui sua base econômica assentada na pecuária e agricultura. O município está inserido na Região 
Hidrográfica Amazônica e do Tocantins-Araguaia, e apresenta como principal corpo hídrico o córrego Voadeira. Quanto às 
características do território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado, clima tropical, com precipitação entre 1.400 
e 1.600 mm e temperatura média anual que oscila entre 24,1 e 23,6°C. Nota-se a carência de legislação municipal específica 
que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água no município (Figura 1742). O 
sistema é composto por: duas captações em mananciais superficiais 
(Figura 1743), duas estações de tratamento de água (Figura 1744 e 
Figura 1745), reservação (Figura 1746) e rede de distribuição da água 
com aproximadamente 48 km, atendendo 1.847 ligações domiciliares. 
Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 342, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências 
identificadas no sistema: ausência de macromedidores em pontos 
estratégicos; ausência de pressostato e inversor de frequência no 
sistema de distribuição; necessidade de ações para proteger a bacia 
de contribuição dos mananciais utilizados. 

Tabela 342. Indicadores de desempenho do SAA  

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 3,02 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 48 Km 

Volume total produzido diário  1.200 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 171,34 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 36,48 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 500 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- m³/hora 

 

Figura 1742. Sede do 
DAE de Campinápolis 

 

Figura 1743. Lago-1 
utilizado na captação 

 

Figura 1744. Vista das 
duas ETAs metálicas 

 

Figura 1745. Vista das duas 
ETAs metálicas 

 

Figura 1746. Reservatório de 
aço de 300 m³ 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O município de Campinápolis tem como responsável pela prestação 
de serviço atualmente o DAE. O sistema de esgotamento sanitário no 
município consiste, em sua maioria, em soluções individuais 
inadequadas como fossas negras ou rudimentares (Figura 1747) e 
em alguns casos fossas sépticas e sumidouro. Foi identificada 
também a ocorrência de escoamento a céu aberto (Figura 1748 e 
Figura 1749).  

Tabela 343. Indicadores de desempenho do SES de 
Campinápolis 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de esgotos 0 % 
 

A Tabela 343 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências encontradas: falta de controle da execução do sistema de tratamento 
individual; uso de fossas rudimentares e vazadouros a céu aberto para disposição final desses efluentes; fossas construídas 
nas calçadas (Figura 1750); corpo hídrico com risco de contaminação (Figura 1751) – córrego Voadeira. 

Figura 1747. Fossa com 
tampa de telhas 

 

  

Figura 1748. Efluente 
de banheiro a céu 

aberto 

 

Figura 1749. Vazadouro 
a céu aberto 

 

Figura 1750. Fossa 
rudimentar na calçada do 

município 

 

Figura 1751. Vista do córrego 
Voadeira 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana se localiza na microbacia do córrego 
Voadeira, sendo parte dele canalizado (Figura 1752), 
compondo o sistema de macrodrenagem. A sede do 
município possui malha viária de aproximadamente 46 
km, sendo 37 km de vias pavimentadas. Os deságues 
das galerias são feitos em canais de escoamento. Em 
Campinápolis não existe cadastro das tubulações, 
bueiros, dissipadores e das ruas com e sem 
pavimentação asfáltica no município.  

Tabela 344. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de microdrenagem 
superficial 

81,9 % 

Índice de cobertura dos serviços de microdrenagem 
profunda 

21 % 

Extensão total de vias do município 46 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 37 Km 

Registro de incidentes (alagamentos, enchentes) Sim - 
Pontos de erosão Sim - 

Legislação específica Não - 
 

 

Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 344, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais problemas identificados no sistema de drenagem de águas pluviais da sede 
urbana: resíduos dispostos ao longo do canal (Figura 1753); resíduos de construção civil dispostos no canal (Figura 1754); falta 
de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de microdrenagem, como bocas de lobo (Figura 1755), galerias e poços 
de visita; erosão do córrego Voadeira (Figura 1756); ocupação de APP nas margens do córrego Voadeira. 

Figura 1752. Trecho 
canalizado do córrego

 

Figura 1753. Resíduo 
disposto no canal

 

Figura 1754. Resíduos 
de construção civil 

 

Figura 1755. Boca de lobo 
obstruída 

 

Figura 1756. Erosão ao longo 
do córrego Voadeira 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final 
dos resíduos sólidos urbanos são realizados pela empresa 
terceirizada Compec Construções Ltda., que dispõe de um 
caminhão coletor compactador com capacidade de 15 m³ 
(Figura 1757). Todo material coletado é transportado e disposto 
em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1758), com eventual 
queima de resíduos (Figura 1759), distante 2 km do centro da 
cidade e 300 metros de distância de uma pista de pouso.  

Tabela 345. Indicadores dos serviços de limpeza urbana de 
Campinápolis 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,853 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço de 

coleta de RSU 
100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 345, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Foram observados resíduos de construção civil, limpeza 
urbana e poda dispostos no lixão (Figura 1760), bem como resíduos volumosos e entulhos (Figura 1761). Foi identificada 
também a presença desses resíduos no córrego Voadeira, no centro da cidade. 

Figura 1757. Caminhão 
compactador  

 

 

Figura 1758. Vista 
parcial do lixão de 

Campinápolis 

 

Figura 1759. Resíduos 
no lixão sendo 

queimados 

 

Figura 1760. Resíduos 
construção civil no lixão  

 

 

Figura 1761. Resíduos 
volumosos e entulhos  

 

 

ÁREA RURAL 

Em Campinápolis foi feita a visita técnica em duas comunidades rurais: distrito de São 
José do Couto e Assentamento Santa Célia. Quanto ao abastecimento de água, no 
distrito de São José do Couto a maior parte do abastecimento de água é por soluções 
individuais. No aglomerado do assentamento de Santa Célia estão localizadas a escola, 
algumas igrejas e poucas residências (cinco), sendo que para o abastecimento de água 
dessa população são utilizados um poço raso e duas cisternas (Figura 1762). Quanto ao 
sistema de esgotamento sanitário utilizado no distrito e assentamento, se baseia em 
soluções individuais – em sua grande maioria inadequadas como fossas rudimentares ou 
negras e em raros casos fossas sépticas e sumidouros. No que se refere ao manejo de 
águas pluviais, boa parte do distrito de São José do Couto é asfaltado, sendo 4,5 km de 
vias pavimentadas e 2 km de vias não pavimentadas. Em Santa Célia não há 
pavimentação ou sistema de drenagem de águas pluviais. Quanto à coleta e destinação 
final dos os resíduos, a Compec é responsável pela coleta, transporte e destinação final 
dos resíduos sólidos e limpeza pública do distrito de São José do Couto. Todos os 
resíduos coletados são destinados a uma área a céu aberto [lixão] (Figura 1763) do 
distrito, que fica localizado a uma distância de 7,3 km, às margens da MT-020. No 
assentamento, todos os resíduos produzidos na zona rural são depositados em valas 
onde o material é queimado ou enterrado pelos próprios moradores. 

Figura 1762. Cisterna para armazenar 
água do poço 

 

Figura 1763. Resíduos dispostos no 
lixão do distrito 
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6.11.3 Canarana 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 838 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
13º29’09”S e 52º21’11”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
20.707 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (1,98%). 
Canarana possui sua base econômica assentada na agricultura e pecuária. O município está inserido na Região Hidrográfica 
Amazônica, e tem como principais corpos hídricos o rio Tanguro, córrego da Paca, córrego do Meio. Quanto às características 
do território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado, clima tropical, com precipitação entre 1.400 e 2.000 mm e 
temperatura média anual oscilando entre 24,2 e 23,7°C. Nota-se legislação relacionada ao planejamento físico-territorial, como 
a lei referente ao Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano. Porém, não tem Plano Diretor. Destaca-se que o município 
não apresenta na sua estrutura administrativa órgão específico de planejamento físico-territorial.  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água no município é prestado 
pela concessionária Companhia de Águas do Brasil – CAB 
Ambiental (Figura 1764). O sistema é composto por: uma 
captação superficial (Figura 1765) no rio Tanguro (Figura 
1766); estação de tratamento de água (ETA), reservação 
(Figura 1767) totalizando 960 m³; conjuntos motobomba 
utilizados na pressurização da rede (Figura 1768); rede de 
distribuição da água com 106,8 km, atendendo 5.539 ligações. 
Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 346, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. As 
principais deficiências identificadas no sistema foram: 
ocorrência de intermitência; quantidade de água comprometida 
no período da estiagem; falta de pressão em bairros distantes 
da ETA. 

Tabela 346. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,71 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 106,8 Km 

Volume total produzido diário 3.655 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 158,9 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 26,02 % 

Índice de inadimplência 1 % 

Índice de fluoretação de água 100 % 

Volume de reservação instalado 960 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 108 m³/hora 
 

Figura 1764. Sede da 
CAB Ambiental

 

Figura 1765. Poço de 
derivação da captação 

 

Figura 1766. Margens do 
rio Tanguro 

 

Figura 1767. Reservatório 
de concreto armado 

 

Figura 1768. Conjuntos 
motobomba

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O serviço de esgotamento sanitário no município é prestado 
pela concessionária Companhia de Águas do Brasil (CAB 
Ambiental). O sistema de esgotamento sanitário no município 
consiste em soluções individuais, sendo que, 95,13% utilizam a 
fossa rudimentar, 3,22% utilizam fossa séptica, 1,46% fazem 
uso de ligações clandestinas no sistema de galeria de águas 
pluviais. Entretanto, fora elaborado em julho de 2013 um 
memorial descritivo, de cálculo e especificação técnica, para 
implantação de sistema de esgotamento sanitário. O projeto 
prevê a instalação de rede coletora totalizando 105 km, 5 
estações elevatórias, linhas de recalque, uma estação de 
tratamento de esgoto e emissário. O serviço de limpeza das 
fossas é terceirizado, sendo solicitado eventualmente de 
acordo com a necessidade dos moradores, havendo no 
município uma empresa do setor (Figura 1769). A Tabela 347 
apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. As principais deficiências são: construção 
irregular de fossa (Figura 1770). 

Tabela 347. Indicadores de desempenho do SES de Canarana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de esgotos 0 % 
 

Figura 1769. Veículo limpa-fossa 
 

 

Figura 1770. Construção 
irregular de fossa
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana se localiza nas microbacias dos córregos da Paca 
e do Meio – que compõem o sistema de macrodrenagem. A sede 
do município possui quatro bacias de detenção (Figura 1771), 
malha viária de aproximadamente 108 km, sendo 71,3 km de vias 
pavimentadas (Figura 1772). Os indicadores do sistema de 
drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 348, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Principais problemas em drenagem detectados no perímetro 
urbano: ligações clandestinas de esgoto (Figura 1773); dispositivos 
de microdrenagem com estrutura comprometida (Figura 1774); 
processos erosivos (Figura 1775).  

Tabela 348. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial  

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

66 % 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

28,03 % 

Extensão total de vias do 
município 

108 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

71 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Não - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1771. Bacia de 
detenção 

 

Figura 1772. Via com 
boca de lobo dupla 

 

Figura 1773. Ligação clandestina 
de esgoto 

 

Figura 1774. Boca 
de lobo 

comprometida 

 

Figura 1775. Processo 
erosivo 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de varrição é efetuado pela empresa Porto e Cia Ltda., e 
os de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, que dispõe de três caminhões compactadores, 
sendo dois deles de 19 m³ (Figura 1776). Todo material é disposto 
em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1777), com eventual 
queima de resíduos (Figura 1778), distante 1,5 km dos limites da 
sede municipal. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e 
manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 349, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Foram observados bags de resíduos dispostos ao longo da área do 
lixão (Figura 1779), uma placa com identificação da construção do 
aterro sanitário do município (Figura 1780). 

Tabela 349. Indicadores dos serviços de limpeza urbana de 
Canarana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,98 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço 

de coleta de RSU 
100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 1776. Caminhão 
compactador 

 

Figura 1777. Visão geral 
do lixão 

 

Figura 1778. Resíduos no lixão 
sendo queimados 

 

Figura 1779. Bags 
de resíduos no lixão 

 

Figura 1780. Área onde 
será implantando o aterro

 

ÁREA RURAL 

Dentre as áreas rurais existentes no município destacam-se o 
distrito de Serra Dourada e as comunidades rurais Culuene, 
Garapu, Matinha e Agrovila, visitadas pela equipe técnica. Quanto 
ao abastecimento de água, Serra Dourada, Culuene, Matinha e 
Agrovila utilizam captação subterrânea, sendo utilizada captação 
superficial em Garapu (Figura 1781). Todas as áreas rurais 
apresentam reservatório e distribuição sem desinfecção. Quanto ao 
sistema de esgotamento sanitário, todas as áreas rurais visitadas 
adotam soluções individuais, sendo em sua maioria fossas negras e 
por vezes fossa séptica e sumidouro. No que se refere ao manejo 
de águas pluviais, o distrito e as comunidades não apresentam vias 
pavimentadas ou sistema de drenagem. Quanto à coleta e 
destinação final dos os resíduos, todas as áreas rurais apresentam 
serviço de coleta de resíduos, e todo material é disposto em 
vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1782). 

Figura 1781. Captação superficial de Garapu

 

Figura 1782. Lixão de Culuene
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6.11.4 Cocalinho 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 765 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
14º23’50”S e 50º59’45”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 5.535 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (0,38%). Cocalinho 
possui sua base econômica assentada na agricultura e extrativismo mineral. O município está inserido na Região Hidrográfica 
do Tocantins-Araguaia, e os principais corpos hídricos são o córrego Lagoa Bonita e o rio Araguaia. Quanto às características 
do território, identifica-se um relevo plano e suavemente ondulado, clima tropical, com precipitação entre 1.400 e 1.600 mm e 
temperatura média anual superior a 25,0°C. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e 
discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água no município (Figura 1783). O 
sistema é composto por: 11 pontos de captação subterrânea (Figura 
1784, Figura 1785 e Figura 1786); sistema de desinfecção por 
pastilhas de cloro; dois reservatórios inativos (Figura 1787); rede de 
distribuição da água com aproximadamente 39 km, atendendo 1.464 
ligações, sendo 1.089 ativas. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 350, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. Principais deficiências identificadas no sistema: escassez de 
recursos humanos; ausência de responsável técnico; ausência de 
macro e micromedidores; situação precária de infraestrutura; 
deficiência na operação e manutenção do sistema; inexistência de um 
sistema de reservação; elevado índice de perdas no sistema; 
inexistência de estudo tarifário ou tarifação; águas dos poços são 
recalcadas diretamente na rede de distribuição. 

Tabela 350. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,50 R$/m³ 

Índice de hidrometração 0 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 38,8 Km 

Volume total produzido diário 3.616 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,4 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

95 % 

Índice de perdas na distribuição 83 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 0 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

0 m³/hora 

 

Figura 1783. Fachada 
da Prefeitura e DAE 

 

Figura 1784. Aspectos 
estruturais do poço 8 

 

Figura 1785. Aspectos 
estruturais do poço 3

 

Figura 1786. Aspectos 
estruturais do poço 2 

 

Figura 1787. Reservatório de 
concreto de 100 m³

 
 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O DAE é o órgão responsável pela prestação dos serviços de 
esgotamento sanitário do município. O sistema de esgotamento 
sanitário em Cocalinho consiste de soluções individuais, segundo o 
IBGE, Censo 2010, em que 1.648 domicílios utilizam a fossa 
rudimentar (Figura 1788 e Figura 1789), 31 utilizam fossa séptica, 
22 não tinham banheiro ou sanitário. No município não foram 
verificados projetos ou convênios para futura implantação de 
sistema de esgotamento sanitário. A Tabela 351 apresenta os 
indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de 
esgotamento sanitário coletivo; falta de um Plano Diretor ou Lei de 
Uso e Ocupação do Solo Urbano; ausência de fiscalização quanto 
as soluções individuais; inexistência de cadastro das empresas 
prestadoras de serviço de limpeza de fossas; uso de soluções 
individuais inadequadas para tratamento de esgoto doméstico, em 
sua maioria. 

Tabela 351. Indicadores de desempenho do SES de Cocalinho 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de esgotos 0 % 
 

Figura 1788. Solução 
individual adotada 

 

Figura 1789. Solução 
individual adotada
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana se localiza nas microbacias do córrego Lagoa Bonita e 
rio Araguaia, que juntos compõem o sistema de macrodrenagem. A sede 
do município possui malha viária de aproximadamente 43 km, sendo 
17,5 km pavimentadas. Os indicadores do sistema de drenagem pluvial 
estão apresentados na Tabela 352, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas de drenagem detectados no perímetro urbano: 
processos erosivos; pontos de alagamentos; ausência de 
microdrenagem profunda (Figura 1790 e Figura 1791); falta de um 
projeto de macro e microdrenagem urbana. 

Tabela 352. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial  

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

40,8 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

0 % 

Extensão total de vias do 
município 

42,97 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

17,55 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1790. Via pavimentada com meio-fio e sarjeta 

 

Figura 1791. Via pavimentada com meio-fio e sarjeta 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de varrição, coleta, transporte e destinação final dos resíduos 
sólidos urbanos são realizados pela Prefeitura Municipal, que dispõe de 
um caminhão compactador de 10m³ (Figura 1792) e todo material 
coletado é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1793), 
distante 3 km do centro da cidade. Os indicadores de qualidade da 
limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 
353, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Principais problemas identificados: presença de 
pneus (Figura 1794), resíduos da construção civil (Figura 1795), 
resíduos volumosos e de varrição dispostos no lixão (Figura 1796); 
inexistência de PGRS. 

Tabela 353. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 
de Cocalinho 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,75 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 1792. Caminhão 
compactador de 10 m³

 

Figura 1793. Situação 
da área do lixão

 

Figura 1794. Disposição 
de pneus no lixão 

 

Figura 1795. Resíduos de 
construção civil no lixão

 

Figura 1796. Resíduos de 
varrição, poda e roçagem

 

ÁREA RURAL 

Dentre as áreas rurais existentes no município destacam-se as 
comunidades Novo Horizonte I e Vila Industrial Roncador. Quanto ao 
abastecimento de água, Vila Industrial Roncador conta com sistema de 
abastecimento de água composto por captação subterrânea, clorador e 
reservatório de 30 m³. Em Novo Horizonte I os moradores adotam 
soluções individuais, apesar da proximidade das residências. Quanto ao 
sistema de esgotamento sanitário, todas as comunidades adotam 
soluções individuais, sendo em sua maioria fossas negras e por vezes 
fossa biológica (Figura 1797). No que se refere ao manejo de águas 
pluviais, as comunidades não apresentam vias pavimentadas ou sistema 
de drenagem. Quanto à coleta e destinação final dos os resíduos, na 
comunidade Novo Horizonte I os resíduos são levados pelos moradores 
até um bolsão de lixo existente. Na Vila Industrial Roncador, os resíduos 
são recolhidos por um pequeno caminhão e então encaminhados até um 
lixão existente dentro da comunidade (Figura 1798). 

Figura 1797. Fossa biológica (fossa bananeira). 

 

Figura 1798. Acondicionamento e queima de resíduos na 
comunidade rural Vila Roncador 

 

 
 



&(

&(

&(

&(

&(

&(

&(

&(

&(

&(

&(

UT

UT

KJ

KJ

KJ

KJ

KJ

KJ

KJ

!.

PT-11

PT-10

PT-09

PT-08

PT-07

PT-06

PT-05

PT-04

PT-03

PT-02

PT-01

REL 02

REL 01

Contém informações © CNES (2008), distribuição Spot Image S.A., França, todos os direitos
reservados.

50°59'45"W51°0'20"W51°0'55"W

14
°22

'50
"S

14
°23

'25
"S

14
°24

'0"
S

µ
CARTA IMAGEM DO SANEAMENTO

BÁSICO DO MUNICÍPIO DE COCALINHO

Plano Municipal de Saneamento Básico
Prefeitura municipal de Cocalinho

0 600300
m

Fonte dos dados:
Vetoriais: IBGE 2015
              SEMA 2008
              PMSB 2016

Sistema de Coordenadas Geográficas:
Datum: SIRGAS 2000

Elaborado em Outubro/2016

Legenda

1:11.500Escala:

43

cF !.

Contém informações © CNES (2008),
distribuição Spot Image S.A., França,
todos os direitos reservados.

±

0 2,5 51,25 km

Matriciais: SPOT 2008

!. Sede Municipal    
Núcleo Urbano
Limite Municipal

Pontos Saneamento
&( Poço Tubular
UT Reservatório
KJ Risco de Alagamento
43 Lixão
cF Cemitério

3,8km

j

Sentido do Lixão

=

=é

3,2km
==é

Sentido do Cemitério

j



317 

6.11.5 Gaúcha do Norte 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 595 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
13º10’42”S e 53º15’00”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 7.296 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (3,17%). Gaúcha do 
Norte possui sua base econômica assentada na agropecuária e agricultura. O município está inserido na Região Hidrográfica 
Amazônica, e apresenta como principais corpos hídricos o córrego Lagoa Bonita e o rio Araguaia. Quanto às características do 
território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado, clima tropical, com precipitação entre 1.800 e 2.000 mm e 
temperatura média anual que oscila entre 24,7 e 24,2°C. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça 
diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. Destaca-se a existência de lei específica do Zoneamento Urbano e a lei 
referente ao Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo Urbano, embora esta esteja desatualizada. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DEMAE) é o 
órgão responsável pelo serviço de abastecimento de água no 
município (Figura 1799). O sistema é composto por: dois 
pontos de captação subterrânea (Figura 1800 e Figura 1801); 
dois reservatórios (Figura 1802 e Figura 1803) totalizando 650 
m³; rede de distribuição da água com aproximadamente 20 
km, atendendo 1.632 ligações. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 354, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. As principais deficiências identificadas 
no sistema foram: ausência de tratamento de água; 
inexistência de laboratório para análise de qualidade de água; 
ausência de cadastro atualizado da rede de distribuição de 
água; falta de macromedidores; sistema não automatizado; 
número insuficiente de funcionários. 

Tabela 354. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,67 R$/m³ 

Índice de hidrometração 89,35 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 19,9 Km 

Volume total produzido diário 1.920 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 173,27 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 45,4 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 650 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 0 m³/hora 
 

Figura 1799. Fachada do 
DEMAE 

 

Figura 1800. Poço 
tubular 1 

 

Figura 1801. Poço 
tubular 2 

 

Figura 1802. Reservatório 
tipo torre de 250 m³

 

Figura 1803. Reservatório 
metálico de 400 m³ 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O município de Gaúcha do Norte tem como responsável pela 
prestação do serviço de esgotamento sanitário o 
Departamento Municipal de Água e Esgoto (DEMAE). O 
sistema de esgotamento sanitário no município consiste em 
soluções individuais, segundo o IBGE, até 2010, 1.171 
domicílios utilizam a fossa rudimentar, 144 utilizam fossa 
séptica, 20 utilizam a rede pluvial e 172 não apresentam 
banheiro ou sanitário em suas dependências. No município 
não foram verificados projetos ou convênios para futura 
implantação de sistema de esgotamento sanitário. A Tabela 
355 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento 
sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. As principais deficiências 
são: ausência de um sistema de esgotamento sanitário 
coletivo; ausência de fiscalização quanto as soluções 
individuais; carência de informação quanto ao tipo de 
tratamento e disposição dados ao efluente coletado pelas 
empresas de limpeza de fossa; escoamento de esgoto a céu 
aberto (Figura 1804). 

Tabela 355. Indicadores de desempenho do SES de Gaúcha do Norte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de esgotos 0 % 
 

Figura 1804. Escoamento de esgoto a céu aberto em Gaúcha do 
Norte 

 

  



318 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana apresenta duas microbacias que compõem o 
sistema de macrodrenagem. A sede do município possui 
malha viária de 58 km, sendo 37,1 km de vias pavimentadas 
(Figura 1805). Os indicadores do sistema de drenagem pluvial 
estão apresentados na Tabela 356, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Os principais problemas em drenagem detectados no 
perímetro urbano foram: falta de manutenção das bocas de 
lobo (Figura 1806 e Figura 1807); processos erosivos (Figura 
1808 e Figura 1809). 

Tabela 356. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial  

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

64,3 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

0,67 % 

Extensão total de vias do município 57,7 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 37,1 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1805. Via 
pavimentada 

 

Figura 1806. Boca de lobo 
com estrutura danificada 

 

Figura 1807. Boca de 
lobo obstruída 

 

Figura 1808. Formação 
de erosão 

 

Figura 1809. Voçoroca 
existente 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de varrição é efetuado pela Prefeitura Municipal e os 
serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos 
sólidos urbanos são de responsabilidade da empresa 
terceirizada A. S. DOLEYS - ME, que dispõe de um caminhão 
compactador de 5 m³ (Figura 1810), cinco funcionários, sendo 
dois motoristas [um reserva] e dois coletores. Todo material é 
disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1811), com 
eventual queima de resíduos (Figura 1812), distante 6 km do 
centro da cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza 
urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 
357, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. Foram observados bolsões de 
resíduos pela cidade, resíduos de construção civil (Figura 
1813) e volumosos (Figura 1814) no lixão. 

Tabela 357. Indicadores dos serviços de limpeza urbana de 
Gaúcha do Norte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de resíduo 0,72 Kg/hab.dia 
Índice de cobertura do serviço de 

coleta de RSU 
100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 1810. Caminhão 
compactador de 5 m³ 

 

Figura 1811. Depósito de 
resíduos a céu aberto 

 

Figura 1812. Queima 
de resíduos no lixão 

 

Figura 1813. Resíduos 
de construção civil 

 

Figura 1814. Resíduos 
volumosos 

 

ÁREA RURAL 

Em Gaúcha do Norte foi feita a visita técnica em dois assentamentos: 
Botuverá e Nova Aliança. 

Quanto ao abastecimento de água, nos assentamentos o sistema consiste 
em captação subterrânea utilizando poço tubular, reservatório e rede de 
distribuição, não apresentando tratamento. Quanto ao sistema de 
esgotamento sanitário utilizado nos assentamentos, se baseia em 
soluções individuais – em sua grande maioria fossas rudimentares. No que 
se refere ao manejo de águas pluviais, os assentamentos não apresentam 
vias pavimentadas (Figura 1815) ou sistema de drenagem.  

Quanto à coleta e destinação final dos resíduos, em ambos os 
assentamentos tal serviço de coleta residual é realizado, sendo o material 
disposto em vazadouro a céu aberto [lixão]; já o material não coletado é 
enterrado e/ou queimado (Figura 1816). 

Figura 1815. Via não pavimentada em Nova Aliança 

 

Figura 1816. Evidência de queima residual 
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6.11.6 Nova Nazaré 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 800 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
13º59’12”S e 51º47’39”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 3.655 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (4,33%). Nova 
Nazaré possui sua base econômica assentada na agricultura e pecuária. O município está inserido na Região Hidrográfica do 
Paraguai, e apresenta como principal corpo hídrico o rio Borecaia. Quanto às características do território, identifica-se um 
relevo plano a suavemente ondulado, clima tropical, com precipitação entre 1.400 e 1.600 mm. Nota-se a ausência de 
legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. Destaca-se a existência 
de legislação referente ao parcelamento do solo. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água no município (Figura 1817). O 
sistema conta com captação subterrânea em processo de desativação 
devido ao baixo potencial hídrico, sendo implantado no rio Borecaia 
(Figura 1818) uma captação superficial e posteriormente uma estação 
de tratamento de água (ETA). O sistema atual conta com 12 poços 
tubulares (Figura 1819), sendo 11 ativos; 3 reservatórios ativos 
totalizando 285 m³ (Figura 1820 e Figura 1821); desinfecção utilizando 
cloradores tipo pastilha; rede de distribuição com 9,1 km de extensão, 
atendendo 494 ligações domiciliares. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 358, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de realização 
periódica de análise da água distribuída; inexistência de cadastro 
atualizado da rede de distribuição; insuficiência de macro e 
micromedição; inexistência de outorga dos poços; inexistência de estudo 
tarifário; elevado índice de perdas. 

Tabela 358. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 0,55 R$/m³ 

Índice de hidrometração 0 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 9,1 Km 

Volume total produzido diário 1.276 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,4 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 80,12 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 100 % 

Volume de reservação instalado 285 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

0 m³/hora 

 

Figura 1817. Fachada 
do DAE 

 

Figura 1818. Rio 
Borecaia

 

Figura 1819. Estrutura do 
poço tubular 04 

 

Figura 1820. Reservatório-
1 de 230 m³ 

 

Figura 1821. Reservatório-5 
de 5 m³ 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O DAE é o órgão responsável pela prestação dos serviços de 
esgotamento sanitário. A sede urbana do município já conta com um 
sistema de esgotamento sanitário composto por 3,5 km de rede coletora 
(Figura 1824), 93 ligações domiciliares (Figura 1823); estação de 
tratamento de esgoto tipo UASB seguido de filtro anaeróbio (Figura 1825 
e Figura 1826); emissário final descarregando no córrego Borecaia. O 
sistema implantado tem capacidade para atender apenas 18,82% da 
população. Foi observado que a grande maioria das residências utiliza 
soluções individuais inadequadas tipo fossa negra ou rudimentar (Figura 
1822). 

Tabela 359. Indicadores de desempenho do SES de Nova 
Nazaré 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 18,8 % 
Índice de coleta de esgoto 18,8 % 

Índice de tratamento de esgotos - % 
 

A Tabela 359 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais problemas encontrados: falta de controle e informações dos serviços prestados; 
pontos de transbordamento de fossas rudimentares saturadas; falta de ligação domiciliar nas ruas que dispõem de rede 
coletora; falta de controle e monitoramento do esgoto tratado e da qualidade da água do corpo receptor; falta de outorga de 
diluição de esgoto no corpo receptor. 

Figura 1822. Fossa 
instalada na calçada 

 

Figura 1823. Ligações 
prediais de esgoto 

 

Figura 1824. Poço de visita 
da rede coletora de esgoto

 

Figura 1825. Medidor de 
vazão da ETE

 

Figura 1826. Reator UASB 
e filtro aerado biológico
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana apresenta diversos córregos, um canal escavado e o 
rio Borecaia – que compõem o sistema de macrodrenagem. A sede do 
município possui malha viária de 15 km, sendo 8,1 km de vias 
pavimentadas (Figura 1827 e Figura 1828). Os indicadores do sistema 
de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 360, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Principais problemas de drenagem detectados no perímetro urbano: 
pontos de alagamento (Figura 1829 e Figura 1830); processo erosivo; 
sistemas de microdrenagem deficitários; ineficiência nos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de microdrenagem 
existentes; falta de um projeto de macro e microdrenagem urbana. 

Tabela 360. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial  

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

52,2 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

0,00 % 

Extensão total de vias do 
município 

15,5 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

8,1 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1827. Via pavimentada 
com canaleta

 

Figura 1828. Via pavimentada 
 

 

Figura 1829. Ponto de 
alagamento

 

Figura 1830. Ponto de alagamento 
 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Obras, que dispõe de 
uma caminhonete (Figura 1831) e por vezes é utilizado um caminhão-
basculante (Figura 1832) na coleta de entulhos, dois funcionários, [um 
motorista e um coletador], e todo material coletado é disposto em 
vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1833), com eventual queima de 
resíduos, distante 1,08 km do centro da cidade. Os indicadores de 
qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados 
na Tabela 361, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. Foram observados resíduos de construção civil, 
volumosos (Figura 1834), varrição, poda, capina (Figura 1835) no lixão. 

Tabela 361. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 
de Nova Nazaré 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,72 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 1831. 
Caminhonete Chevrolet 

 

Figura 1832. Caminhão-
basculante

 

Figura 1833. Disposição 
de resíduos 

 

Figura 1834. Resíduos 
volumosos no lixão

 

Figura 1835. Resíduos de 
poda no lixão

 

ÁREA RURAL 

Visto que o município de Nova Nazaré não possui comunidades que se enquadrem nos critérios estabelecidos para 
levantamento, assentamentos que possuem núcleo populacional, estruturas básicas, ou que receberam financiamento da 
Funasa, foi realizado um diagnóstico geral para as comunidades, por possuírem as mesmas características de infraestrutura. 

Quanto ao abastecimento de água, nas áreas rurais a população obtém água por meio de poços freáticos (poços amazonas ou 
cacimbas) ou tubulares. Há distribuição mensal de frascos com hipoclorito de sódio para desinfecção da água coletada. Quanto 
ao sistema de esgotamento sanitário utilizado nos assentamentos, se baseia em soluções individuais em sua grande maioria 
fossas negras ou rudimentares. No que se refere ao manejo de águas pluviais, os assentamentos não apresentam vias 
pavimentadas ou sistema de drenagem. Observa-se a ocorrência de erosões que, de maneira geral, decorrem do traçado ou 
inaptidão do terreno, por vezes alta declividade (potencializando a velocidade das águas), ausência de serviços de 
conservação e de dispositivos de drenagem, resultando em sulcos e ravinas. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos, 
são depositados em valas nas propriedades, após o acumulado de certo volume, o material é queimado e enterrado. 

Sendo recomendada para os sistemas de abastecimento de água, verificação da qualidade da água coletada. Para o 
esgotamento sanitário, incentivo à adequação dos sistemas individuais de tratamento de esgoto, podendo ser utilizados 
sistemas de fossa, filtro e sumidouro ou biodigestores, fossa bananeiras, etc. No caso do manejo de águas pluviais, a utilização 
de águas de chuva para uso geral e escavação de valetas tanto nas estradas quanto nas vias do núcleo do distrito, intercalada 
por dispositivo de infiltração ou contenção. Para o manejo de resíduos sólidos, programa de incentivo e capacitação para 
realização de compostagem nas residências, visto que majoritariamente as residências possuem hortas. 
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6.11.7 Nova Xavantina 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 651 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
14º40’09”S e 52º21’30”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
20.639 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (0,97%). 
Nova Xavantina possui sua base econômica assentada na agricultura e pecuária. O município está inserido na Região 
Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, com uma pequena faixa territorial na Bacia Amazônica. Os principais corpos hídricos são o 
rio das Mortes, córrego Estilão, córrego Murtinho, ribeirão Salgadinho. Quanto às características do território, identifica-se um 
relevo plano a suavemente ondulado, clima tropical, com precipitação entre 1.400 e 1.600 mm e temperatura média anual 
superior a 25,0°C. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento 
físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água é de responsabilidade da 
concessionária Serviços de Tratamento de Água e Esgoto Ltda. 
[SETAE] (Figura 1836). O sistema atual conta com uma captação 
superficial (Figura 1837) no rio das Mortes (Figura 1838); três 
estações de tratamento de água (Figura 1839); quatro reservatórios 
totalizando 2.400 m³; duas estações pressurizadoras (Figura 1840); 
118,9 km de rede de distribuição, atendendo 6.961 ligações 
domiciliares ativas. Os indicadores do sistema de abastecimento de 
água estão apresentados na Tabela 362, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Principais 
deficiências identificadas no sistema: ausência de macromedidores 
na adutora de água bruta e tratada, saída dos reservatórios e 
estações pressurizadoras; falta de tratamento dos lodos da ETA; 
ausência de pressostato e inversor de frequência nos motores das 
bombas utilizadas na pressurização de rede de distribuição. 

Tabela 362. Indicadores de desempenho do SAA  

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,04 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 118,94 Km 

Volume total produzido diário  5.184 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 190,6 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 40,29 % 

Índice de inadimplência 11,12 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 2.400 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 302,4 m³/hora 
 

Figura 1836. Fachada do 
escritório comercial

 

Figura 1837. Balsa 
utilizada na captação 

 

Figura 1838. Captação 
no rio das Mortes

 

Figura 1839. Reservatório 
de concreto de 600 m³

 

Figura 1840. Conjunto 
motobomba de 3 cv 

 
 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O serviço de esgotamento sanitário é de responsabilidade da 
concessionária Serviços de Tratamento de Água e Esgoto Ltda. 
(SETAE). O sistema conta com: rede coletora de aproximadamente 65 
km de extensão, apresentando 3.741 ligações, sendo 3.238 ativas; três 
estações elevatórias de esgoto [EEE] (Figura 1841, Figura 1842 e 
Figura 1843); estação de tratamento de esgoto (ETE) por lagoas, sendo 
uma anaeróbia, uma lagoa facultativa (Figura 1844) e uma lagoa de 
maturação (Figura 1845). A ETE possui capacidade nominal para tratar 
157 m³/h, e a produção estimada atual é de 103,18 m³/h. 

Tabela 363. Indicadores de desempenho do SES de Nova 
Xavantina 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 51,35 % 
Índice de coleta de esgoto 42,48 % 

Índice de tratamento de esgotos 100 % 
 

A Tabela 363 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências identificadas: falta de instalação de ligações domiciliares onde existe 
rede coletora; necessidade de ampliação de rede coletora de esgoto para atender a meta prevista; uso de fossa absorvente 
como solução individual em residências não atendidas; existência de ligação clandestina de esgoto em galeria de águas 
pluviais; presença de rocha em solo do setor Xavantina, o que dificulta o uso de sumidouro em residências não interligadas na 
rede coletora. 

Figura 1841. Tratamento 
preliminar da EEE-01

 

Figura 1842. Conjunto 
motobomba da EEE-01

 

Figura 1843. Tanque-
pulmão da EEE-01

 

Figura 1844. Lagoa 
facultativa da ETE

 

Figura 1845. Lagoa de 
maturação da ETE
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana se localiza nas microbacias do rio das 
Mortes, córrego Estilac, córrego Murtinho, ribeirão 
Salgadinho – que compõem o sistema de macrodrenagem. 
A sede do município possui malha viária de 
aproximadamente 150 km, sendo 88,1 km de vias 
pavimentadas. A maior parte das vias pavimentadas possui 
microdrenagem superficial; constatou-se a existência de 
sistema de drenagem profunda no município, porém a 
Prefeitura não possui o cadastro do sistema de drenagem 
existente para levantamento da cobertura atual. 
Aparentemente, há baixo índice de cobertura.  

Tabela 364. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

59 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

- % 

Extensão total de vias do município 149,3 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 88,1 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Sim - 

 

Principais problemas de drenagem identificados no perímetro urbano: pontos de alagamento em diversos bairros (Figura 1846 
e Figura 1847); processo erosivo (Figura 1848) e de assoreamento; falta de manutenção das bocas de lobo (Figura 1849 e 
Figura 1850); loteamento urbano implantado sem sistema de microdrenagem; pavimentação de ruas sem a execução prévia de 
galerias de águas pluviais; falta de um projeto de macro e microdrenagem urbana; inexistência de cadastro atualizado das 
galerias existentes. Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 364, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 1846. Alagamento 
no centro da cidade 

 

Figura 1847. Alagamento 
no centro da cidade 

 

Figura 1848. Erosão nos 
deságues das galerias

 

Figura 1849. Boca de 
lobo danificada

 

Figura 1850. Boca de 
lobo assoreada

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, que dispõe de um 
caminhão compactador de 19 m³ (Figura 1851) e um caminhão-caçamba 
com capacidade de 12 m³ (Figura 1852), 12 funcionários, sendo três 
motoristas e nove coletores, que trabalham divididos em três turnos. Todo 
material é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1853), com 
eventual queima de resíduos (Figura 1854), e distante 3 km do centro 
urbano.  

Tabela 365. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana de Nova Xavantina 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,99 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 365, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Foram observados resíduos de pneus e podas dispostos no 
lixão, e RSCD em terrenos e vias (Figura 1855). 

Figura 1851. Caminhão 
compactador de 19 m³

 

Figura 1852. Caminhão-
caçamba de 12 m³

 

Figura 1853. Resíduos 
sólidos no lixão

 

Figura 1854. Queima de 
resíduos no lixão

 

Figura 1855. Galhos e 
folhas em terreno e vias

 

ÁREA RURAL 

Para a realização do diagnóstico foram visitados o distrito Banco Safra e os 
assentamentos Rancho Amigo, Banco da Terra e Piau. Quanto ao 
abastecimento de água em Banco Safra, Rancho Amigo, Banco da Terra e 
Piau os sistemas consistem de captação subterrânea em poço tubular, 
reservatório e rede de distribuição, não apresentando tratamento. Nas 
demais comunidades e propriedades rurais são utilizados poço tubular, 
cacimba e mina para se abastecerem. Quanto ao sistema de esgotamento 
sanitário, em todas as localidades rurais são utilizadas soluções individuais. 
No que se refere ao manejo de águas pluviais, na região central da área 
urbana do distrito Banco Safra, algumas ruas possuem apenas drenagem 
superficial (Figura 1856). Nos demais assentamentos não há dispositivos de 
microdrenagem. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, no 
assentamento Banco da Terra são coletados uma vez na semana, pela 
Prefeitura. No distrito de Banco Safra e assentamento Rancho Amigo são 
gerenciados pelos próprios moradores, que os transportam até o lixão 
existente (Figura 1857). No assentamento Piau e demais áreas rurais do 
município, os resíduos sólidos são enterrados e/ou queimados pelos 
moradores. 

Figura 1856. Via pavimentada em Banco Safra

 

Figura 1857. Lixão do assentamento Banco Safra
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6.11.8 Querência 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 912 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
12º35’53”S e 52º12’39”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
16.512 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (6,01%). 
Querência possui sua base econômica assentada na agricultura e pecuária. O município está inserido na Região Hidrográfica 
Amazônica, e apresenta como principal corpo hídrico o ribeirão Betis. Quanto às características do território, identifica-se um 
relevo plano a suavemente ondulado, clima tropical, com precipitação entre 2.000 e 2.100 mm. O município de Querência 
dispõe de legislação relacionada ao planejamento físico-territorial, como o Plano Diretor Municipal Participativo e legislação 
referente ao Uso, Ocupação e Zoneamento do Solo Urbano. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água no município (Figura 1858). O 
sistema de abastecimento de água da sede urbana é composto por 
nove pontos de captação subterrânea (Figura 1859, Figura 1860 e 
Figura 1861), três adutoras de água bruta, cinco reservatórios 
totalizando 580 m³ (Figura 1862), rede de distribuição e 4.430 ligações 
prediais, sendo 3.920 ligações ativas. Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 366, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. Principais deficiências identificadas no sistema: instalação dos 
poços fora dos padrões definidos na NBR 12.244/92 e exigências da 
Sema-MT; o poço PT-09 não possui outorga; inexistência de sistema 
de automação; dificuldade para execução de manutenção nos 
reservatórios; ausência de dispositivos auxiliares de proteção à rede; 
elevado índice de perdas e de consumo per capita. 

Tabela 366. Indicadores de desempenho do SAA  

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,59 R$/m³ 

Índice de hidrometração 93,93 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 114,7 Km 

Volume total produzido diário  3.916 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 248,0 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 56,7 % 

Índice de inadimplência 17 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 580 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

0 m³/hora 

 

Figura 1858. Sede do 
DAE

 

Figura 1859. Poço 
tubular 09

 

Figura 1860. Poço 
tubular 04

 

Figura 1861. Poço 
tubular 02

 

Figura 1862. Reservatório 
metálico de 500 m³

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O serviço de esgotamento sanitário é de responsabilidade do 
Departamento de Água e Esgoto (DAE). O sistema de esgotamento 
sanitário no município consiste em soluções individuais, segundo o 
IBGE (2010), 93,15% dos domicílios particulares permanentes utilizam 
de fossa rudimentar, enquanto que apenas 4,45% dispõem de fossa 
séptica, 2,15% lançam na rede pluvial e 0,25% escoam a céu aberto. 
O município apresenta um projeto básico de esgotamento sanitário 
com previsão de 28,9 km de rede coletora, 3.400 ligações prediais, e 
duas estações elevatórias de esgoto (EEE). Verificou-se que o projeto 
se limita à coleta do esgoto, não contemplando a estação de 
tratamento (ETE). A Tabela 367 apresenta os indicadores do sistema 
de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais problemas identificados: 
ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo; ausência 
de cadastro das empresas prestadoras de serviço de limpeza de fossa; 
grande número de fossas negras (sem tampa de proteção); fossas 
extravasando; descarte de lodo de fossas no lixão (Figura 1863); falta 
de um projeto para execução da ETE, para atender à demanda 
prevista no plano. 

Tabela 367. Indicadores de desempenho do SES de 
Querência 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de esgotos 0 % 
 

Figura 1863. Vala de descarte de lodo de fossas
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Querência se localiza nas microbacias do ribeirão Betis 
– que compõem o sistema de macrodrenagem. A sede do município possui 
malha viária de aproximadamente 130 km, sendo 87,5 km de vias 
pavimentadas; canais de drenagem localizados nos canteiros centrais de 
quatro avenidas: Av. Norte, Av. Central (Figura 1864), Av. Sul e Av. 
Norberto Schwantes (Figura 1865), e sistemas de microdrenagem profunda 
em 18,56 km de vias pavimentadas. Os indicadores do sistema de 
drenagem de águas pluviais estão apresentados na Tabela 368, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Principais problemas de drenagem detectados no perímetro urbano: pontos 
de alagamento; inexistência de dissipador de energia nas descargas de 
águas pluviais, o que contribui para o surgimento de processos erosivos 
(Figura 1866 e Figura 1867); ocorrência de processos erosivos nos canais 
de drenagem e de acúmulo de sedimentos nas galerias; assoreamento do 
córrego; lançamento de esgoto na rede de drenagem (Figura 1868); baixo 
índice de cobertura com drenagem profunda. 

Tabela 368. Indicadores de desempenho do sistema  
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

67,31 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

14,3 % 

Extensão total de vias do 
município 

130 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

87,5 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1864. Drenagem 
pluvial  

 

Figura 1865. Drenagem 
pluvial 

 

Figura 1866. Deságue do 
canal da Av. Central

 

Figura 1867. Deságue do 
canal 

 

Figura 1868. Rede de esgoto 
clandestina

  

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta e destinação final dos RSU são realizados 
pela Prefeitura Municipal, que dispõe de dois caminhões compactadores de 
8 m³ (Figura 1869), um basculante de 10 m³, além de dois tratores com 
reboque de 3 m³, 12 funcionários, sendo dois motoristas e dez coletadores. 
Todo material coletado é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] 
(Figura 1870), distante 6 km do centro da cidade. Eventualmente, os 
resíduos acumulados no lixão são queimados (Figura 1871). Os 
indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão 
apresentados na Tabela 369, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Foram identificados resíduos de 
construção civil dispostos juntamente com resíduos domiciliares e 
comerciais (Figura 1872), em bolsões de lixo pela cidade (Figura 1873). 

Tabela 369. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana de Querência 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

1,10 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 1869. Caminhão 
compactador de 8 m³

 

Figura 1870. Disposição 
de resíduos no lixão

 

Figura 1871. Incineração 
de resíduos

 

Figura 1872. Disposição 
final de RCC

 

Figura 1873. Bolsão de lixo 
 

 

ÁREA RURAL 

Para o diagnóstico do saneamento básico na zona rural de Querência foi 
considerado o distrito Coutinho União, projeto de assentamento Brasil Novo e 
Pingo D’água. Quanto ao abastecimento de água, o sistema de Pingo D’água 
consiste em captação subterrânea utilizando poço tubular, reservatório e rede de 
distribuição, não apresentando tratamento. Coutinho União e Brasil Novo 
apresentam sistema de captação subterrâneo e reservatórios inativos, devido às 
obras inacabadas. São adotadas soluções individuais por meio de poços-
cacimba, poços tubulares e captações em minas. Quanto ao sistema de 
esgotamento sanitário utilizado, se baseia em soluções individuais em sua grande 
maioria fossas rudimentares. No que se refere ao manejo de águas pluviais, 
apenas a avenida central do distrito Coutinho União apresenta pavimentação, 
meio-fio e sarjeta (Figura 1874). Nos demais assentamentos não há dispositivos 
de microdrenagem. Quanto à coleta e destinação final dos os resíduos, Coutinho 
União e Pingo D’água apresentam coleta regular dos resíduos, e todo material é 
disposto em vazadouro a céu aberto [lixão]. Em Brasil Novo uma parte dos 
resíduos tem como disposição final um lixão (Figura 1875) localizado a 500 m do 
núcleo urbano; em outra parte os resíduos sólidos são enterrados e/ou 
queimados. 

Figura 1874. Via pavimentada de Coutinho 
União

 

Figura 1875. Lixão de Brasil Novo
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6.11.9 Ribeirão Cascalheira 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 893 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
12º56’19”S e 51º49’26”O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 9.796 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (1,51%). Ribeirão 
Cascalheira possui sua base econômica assentada na agropecuária, pecuária e agricultura. O município está inserido na 
Região Hidrográfica Amazônica e do Tocantins-Araguaia, e tem como principais corpos hídricos o ribeirão Bonito e córrego 
Margarida. Quanto às características do território, identifica-se relevo plano a suavemente ondulado, clima tropical, com 
precipitação entre 1.500 e 1.600 mm e temperatura média anual que oscila entre 24,8 e 25,5°C. Nota-se carência de legislação 
municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DEMAE) é o órgão 
responsável pelo serviço de abastecimento de água no município 
(Figura 1876). O sistema de abastecimento de água da sede urbana é 
composto por 9 pontos de captação subterrânea (Figura 1877 e Figura 
1878); 4.130 m de adutora de água bruta; 2 reservatórios ativos (Figura 
1879) totalizando 155 m³; rede de distribuição com 17,53 km de 
extensão, atendendo 2.400 ligações prediais, sendo 2.200 ativas. Os 
indicadores do sistema de abastecimento de água estão apresentados 
na Tabela 370, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. Principais deficiências identificadas no 
sistema: inexistência de tratamento da água distribuída; Inexistência de 
cadastro técnico da rede de distribuição; inexistência de outorga dos 
poços; ausência de laboratório de análise da água; poços fora do 
padrão estabelecido pela (NBR 12244/92); ausência de 
macromedidores e insuficiência de micromedição (Figura 1880); 
inexistência de Lei de tarifação. 

Tabela 370. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 0,72 R$/m³ 

Índice de hidrometração 8,33 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 17,5 Km 

Volume total produzido diário 3.972 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,4 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 81,55 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 155 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

0 m³/hora 

 

 

Figura 1876. DMAE de 
Ribeirão Cascalheira

 

Figura 1877. Poço 
tubular 01

 

Figura 1878. Poço 
tubular 02

 

Figura 1879. Reservatório 
de concreto de 150 m³

 

Figura 1880. Poço tubular 
08 sem macromedição

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O serviço de esgotamento sanitário é de responsabilidade do 
Departamento Municipal de Água e Esgoto (DEMAE). O sistema de 
esgotamento sanitário no município consiste em soluções individuais, na 
maioria das vezes inadequadas, tipo fossas rudimentares (Figura 1881 e 
Figura 1882), para disposição final de seus esgotos. Para não 
sobrecarregar o sistema de tratamento, parte dos moradores efetuam o 
lançamento de águas servidas em vias públicas, que escoam para os 
fundos de vale e mananciais superficiais (Figura 1883). 

Tabela 371. Indicadores de desempenho do SES de 
Ribeirão Cascalheira 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0 % 

 

A Tabela 371 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário 
coletivo; ausência de controle na execução do sistema de tratamento individual; lançamento de águas servidas em vias 
públicas. 
 

Figura 1881. Fossa rudimentar

 

Figura 1882. Fossa com suspiro

 

Figura 1883. Escoamento a céu aberto 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana se localiza na microbacia do ribeirão Bonito (Figura 1884) e 
córrego Margarida (Figura 1885), que compõem o sistema de 
macrodrenagem. A sede do município possui malha viária de 
aproximadamente 48,8 km, sendo 14,1 km de vias pavimentadas. Os 
indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 
372, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. Principais problemas em drenagem detectados no perímetro urbano: 
falta de manutenção de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de 
microdrenagem (Figura 1886, Figura 1887 e Figura 1888); deficiência de 
sistemas de microdrenagem; escoamento superficial excessivo e falta de 
bacias de contenção e sistema de microdrenagem, na margem da rodovia BR-
158, perímetro urbano; velocidade excessiva de escoamento superficial e 
processos erosivos próximo aos dois córregos do perímetro urbano; diversas 
ruas intransitáveis por erosões provocadas por escoamentos superficiais 
excessivos; falta de um projeto de macro e microdrenagem urbana. 

Tabela 372. Indicadores de desempenho do 
sistema de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

29 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

- % 

Extensão total de vias do 
município 

48,8 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

14,1 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

 

Figura 1884. Ribeirão 
Bonito

 

Figura 1885. Córrego 
Margarida

 

Figura 1886. Boca de lobo 
danificada

 

Figura 1887. Boca de 
lobo dupla

 

Figura 1888. Boca de lobo 
sem grelha

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta e destinação final dos RSU são 
responsabilidade da Secretaria de Obras, que dispõe de um caminhão 
compactador de 15 m³ (Figura 1889), um basculante de 10 m³ (Figura 1890), 
oito funcionários, sendo dois motoristas e seis coletadores, e todo material 
coletado é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1891), com 
eventual queima de resíduos (Figura 1892), distante 2 km do centro urbano. 
Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão 
apresentados na Tabela 373, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais problemas identificados: resíduos 
de poda e construção civil no lixão; descarte de efluente de limpa-fossa em 
duas valas na área do aterro sanitário embargado pela Sema (Figura 1893), e 
na área do lixão; presença de lixão na área urbana; falta de um programa de 
educação ambiental e de coleta seletiva. 

Tabela 373. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana de Ribeirão Cascalheira 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,76 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de 

RSU 

100 % 

Índice de disposição 
final adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 1889. Caminhão 
compactador

 

Figura 1890. Caminhão-
basculante

 

Figura 1891. Disposição 
de resíduos no lixão

 

Figura 1892. Queima de 
resíduos

 

Figura 1893. Descarte do 
efluente de limpa fossa

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange um distrito e oito projetos de assentamento denominados: 
Distrito de Novo Paraíso; P.A. Maria Tereza; P.A. Cruzeiro do Norte; P.A. Santa 
Lúcia; P.A. Gengibre; P.A. Barreiro; P.A. Cancela; P.A. Mata da Banana e P.A. 
Vila Berrante. Foram visitadas três áreas rurais: Distrito de Novo Paraíso, P.A. 
Vila Berrante e P.A. Maria Tereza. Quanto ao abastecimento de água, Novo 
Paraíso conta com captação superficial (Figura 1894), por meio de 
represamento, um reservatório de 25 m³, não possuindo nenhum tipo de 
tratamento; Vila Berrante conta com captação subterrânea utilizando poço 
tubular, ausência de reservatório e tratamento; P.A. Maria Tereza não possui 
sistema de abastecimento de água, sendo adotadas soluções individuais, por 
meio de poços-cacimba e poço profundo. Quanto ao sistema de esgotamento 
sanitário nas áreas visitadas, se baseia em soluções individuais na grande 
maioria fossas rudimentares e, por vezes, fossa séptica e sumidouro, para a 
disposição do esgoto. No que se refere ao manejo de águas pluviais, as áreas 
rurais não apresentam vias pavimentadas ou sistema de drenagem. Quanto à 
coleta e destinação final dos resíduos, Novo Paraiso apresenta sistema de 
coleta pública, realizada pela Prefeitura, duas vezes por semana; P.A. Maria 
Tereza e Vila Berrante, os moradores adotam soluções individuais, onde os 
resíduos sólidos são enterrados e/ou queimados (Figura 1895). 

Figura 1894. Vista da captação superficial

 

Figura 1895. Resíduos incinerados nos quintais
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6.12 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO NORTE ARAGUAIA 

APRESENTAÇÃO 

Criado em dezembro de 2005, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Norte Araguaia é 
formado pelos municípios de Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha e Vila Rica, 
ocupando uma área de 39.790,80 km². Juntos, esses municípios representam 86.817 habitantes de acordo com a estimativa 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017. Do total dos sete municípios do consórcio, dois não fazem 
parte deste projeto de saneamento – São José do Xingu e Confresa.  

Os municípios que fazem parte deste consórcio apresentam as suas cidades localizadas no nordeste do Estado de Mato 
Grosso, com forte ligação com a Reserva Indígena do Xingu, principalmente os municípios de São José do Xingu e Santa Cruz 
do Xingu. Destaca-se que o primeiro está localizado às margens da rodovia MT-322, que corta o Parque do Xingu de leste a 
oeste e se encontra mais próximo das aldeias indígenas. Todos os municípios do consórcio apresentam como principal 
atividade econômica a agropecuária, calcada, principalmente, na pecuária realizada em grandes propriedades rurais. O 
município de São Félix do Araguaia, embora não pertença ao consórcio, é o principal polo comercial e econômico da área.  

Quanto as legislações que permitem ações de planejamento físico-territorial, apenas o município de Vila Rica apresenta Plano 
Diretor Participativo. Vale ressaltar que o referido Plano Diretor aborda de forma superficial a questão de planejamento, 
inclusive a necessidade de legislação específica quanto ao uso, ocupação e zoneamento do solo urbano, cuja legislação 

inexiste no município. Assim, praticamente a totalidade dos municípios do consórcio não apresenta legislação que garanta o 

mínimo possível de planejamento físico-territorial. Destaca-se ainda a inexistência de estrutura administrativa, nas Prefeituras 
desses municípios, de órgão específico de planejamento físico-territorial. A área do consórcio se encontra no norte do 
chamado “Vale dos Esquecidos”. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água envolve o conjunto de 
captações de águas, tubulações, estações de tratamento, 
reservatórios, equipamentos e demais instalações destinadas ao 
fornecimento de água potável. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em 100% dos 
municípios. No que se refere à captação, dois municípios são 
abastecidos exclusivamente por mananciais superficiais, dois por 
poços subterrâneos e um pelos dois tipos. Em três municípios 
realizam tratamento convencional (ETA), enquanto que dois faz 
apenas simples desinfecção. A distribuição da água é pressurizada 
em um município, enquanto três contam com sistema de distribuição 
por gravidade e um dispõe de ambos, conforme Quadro 12 

Quadro 12. Caracterização do Sistema de Abastecimento de 
Água 

Municípios 
Prestação 

de 
serviço 

Tipo de 
captação 

Tipo de 
 tratamento 

Canabrava do 
Norte 

Público Subterrânea Desinfecção 

Porto Alegre do 
Norte 

Público Superficial Convencional 

Santa Cruz do 
Xingu 

Público Subterrânea Desinfecção 

Santa Terezinha Público Superficial Convencional 

Vila Rica Público Mista Convencional 
 

Apenas três sedes municipais possuem cobertura de 100% do SAA, nenhum município possui macromedição. No que se 
refere à micromedição, destaca-se Porto Alegre do Norte, único integrante do consórcio que realiza cobrança por tarifa. Mais: 
todos os municípios apresentam índices de perdas de água no sistema de distribuição superiores a 40%, com destaque Santa 
Terezinha, com índice de 76,68%, de acordo com a Figura 1896. 

Figura 1896. Indicadores de desempenho do sistema de abastecimento e água 
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NORTE
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NORTE

SANTA CRUZ DO
XINGÚ

SANTA TEREZINHA VILA RICA

COBERTURA (%) 36,00% 100,00% 100,00% 95,00% 100,00%

MICROMEDIÇÃO (%) 0,00% 65,60% 0,00% 0,00% 0,00%

MACROMEDIÇÃO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PERDAS (%) 68,49% 41,29% 48,02% 76,68% 56,18%
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Em relação à intermitência do sistema de distribuição, em quatro municípios é verificada a interrupção do abastecimento por 
período de tempo superior a 6 horas, sendo eles, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Santa Terezinha e Vila Rica, 
Santa Cruz do Xingu garante o fornecimento de água de forma contínua. O consumo médio diário de água entre os municípios 
é de 169,19 litros/hab.dia, Canabrava do Norte e Santa Terezinha, apresentaram o maior per capita de 175,4 L/hab.dia e Porto 
Alegre do Norte apresenta o menor per capita, de 148,6 L/hab.dia. Nota-se que apenas quatro municípios realizam cobrança 
pelo uso da água, Porto Alegre do Norte possui a tarifa mais alta, de R$2,7/m³, e Vila a mais baixa, de R$ 0,58/m³. Observa-se 
que em quatro municípios não foi possível determinar o índice de inadimplência, Vila Rica apresenta taxa de inadimplência de 
29%. As Figura 1897, Figura 1898 e Figura 1899 demonstram os gráficos. 

Figura 1897. Consumo médio diário de água 
(L/hab.dia) 

 

Figura 1898. Tarifa média de água (R$/m³)  
 

 

Figura 1899. Índice de inadimplência (%) 
 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário é 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. Todas as sedes urbanas não dispõem de prestação do serviço de esgotamento sanitário, de maneira 
que a disposição do esgoto sanitário se dá por soluções individuais, fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou 
rudimentares e escoamento a céu aberto. 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O manejo das águas pluviais corresponde ao conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de drenagem, do 
transporte, detenção/retenção para o amortecimento de 
cheias, do tratamento e disposição final das águas pluviais. A 
Figura 1900 expõe os índices de micro e macrodrenagem. Vila 
Rica possui mais de 50% de suas vias pavimentadas e com 
cobertura de microdrenagem superficial. Observa-se 
microdrenagem profunda (bocas de lobo, galerias, canais) em 
Porto Alegre do Norte, Santa Terezinha e Vila Rica, com 
índices de 3,66%, 1,19% e 13,13% respectivamente. Os 
demais municípios não possuem sistema de microdrenagem 
profunda. Observam-se pontos de erosão em todos os 
municípios, além disso, verifica-se a ocorrência de 
alagamentos em todo o consórcio. 

Figura 1900. Índice de microdrenagem superficial e profunda (%)

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O manejo de resíduos sólidos compreende o conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do 
lixo da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

A prestação do serviço no consórcio é de responsabilidade 
pública em todos os municípios do consórcio. A cobertura do 
serviço de coleta é de 100% nas sedes urbanas, com exceção 
Porto Alegre do Norte, onde não possível determinar o índice 
de cobertura. A produção diária média é de 0,86 kg/hab.dia, 
sendo Canabrava do Norte o maior gerador (1,32 kg/hab.dia) e 
Santa Terezinha com a menor produção de 0,52 kg/hab.dia 
(Figura 1901). Todos os municípios utilizam vazadouros a céu 
aberto (lixão). 

Figura 1901. Produção média diária de resíduos sólidos (Kg/hab.dia) 
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6.12.1 Canabrava do Norte 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 1.145 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 11º2’55,76’’S e 51º49’33,41’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 
(IBGE, 2017) é de 4.630 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de 
crescimento, de -0,41%. As principais atividades econômicas são a agricultura temporária com lavouras de soja e milho e a 
pecuária bovina. O município de Canabrava do Norte está inserido na Região Hidrográfica do Paraguai e Tocantins-Araguaia e 
tem como principal corpo hídrico o córrego Canabrava. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a 
suavemente ondulado, clima equatorial continental úmido, com temperatura média variando de 24,9 a 25,4°C, e precipitação 
anual de 1.631 mm. Nota-se a ausência de Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água na sede do município é de 
responsabilidade da Prefeitura Municipal. O sistema é composto por 
captação subterrânea através de três poços tubulares (Figura 1902), 
tratamento simplificado, três reservatórios (Figura 1903), rede de 
distribuição de água tratada com 18,2 km de extensão, em PVC e 330 
ligações domiciliares. Existe um convênio com a Funasa, cuja obra se 
encontra inacabada, faltando conclusão da ETA e da captação, e o 
sistema não entrou em operação. Os equipamentos já executados, como 
a casa de química e reservatório, estão sem uso e em deterioração 
(Figura 1904, Figura 1905 e Figura 1906). Os indicadores do sistema de 
abastecimento de água estão apresentados na Tabela 374, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências encontradas: ausência de uma sede operacional 
do DAE com independência administrativa; ausência de outorga dos 
recursos hídricos utilizados; capacidade de reservação está abaixo da 
mínima recomendada; não há cadastro técnico da rede de distribuição 
de água; não há controle de qualidade da água; corpo funcional limitado 
e sem qualificação; ausência de um estudo de tarifação, para garantir a 
autossustentabilidade do SAA; inexistência de macro e micromedição; 
elevado índice de perdas. 

Tabela 374. Indicadores de desempenho do SAA de 
Canabrava do Norte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água - R$/m³ 

Índice de hidrometração - % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 18,2 km 

Volume total produzido diário 624 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,40 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

36 % 

Índice de perdas na 
distribuição 

68,49 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

75 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- m³/hora 

 

Figura 1902. Poço 
tubular PT-01

 

Figura 1903. 
Reservatório REL-01

 

Figura 1904. Parte da 
ETA executada

 

Figura 1905. Casa de 
química construída

 

Figura 1906. Reservatório 
metálico instalado

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O serviço de esgotamento sanitário é responsabilidade da Prefeitura 
Municipal. Na sede observa-se como solução para o esgotamento 
sanitário a utilização de fossas (negras, rudimentares e sépticas) e 
escoamento a céu aberto (Figura 1907 e Figura 1908). Além disso, o 
município possui convênio com a Funasa para a implantação do sistema 
de coleta e tratamento de esgoto sanitário. Contudo, até o momento a 
obra não foi finalizada e o sistema nunca entrou em funcionamento. 
Segundo o relatório de andamento e acompanhamento da Funasa, 
elaborado em 2009, havia sido executado 70% da rede coletora, 
correspondente a 13,5 km, 50% das ligações previstas (565 unidades) e 
95% do emissário de esgoto (Figura 1909, Figura 1910 e Figura 1911). 

Tabela 375. Indicadores de desempenho do SES de 
Canabrava do Norte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0,00 % 

 

A Tabela 375 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências encontradas: falta de conclusão da obra do SES; falta de controle e 
cadastro técnico da construção de soluções individuais adotadas. 

Figura 1907. Fossa 
instalada em uma 

residência

 

Figura 1908. Escoamento 
de esgoto a céu aberto

 

Figura 1909. Ligação 
domiciliar executada 

 

 

Figura 1910. Poço de visita 
executado 

 

 

Figura 1911. Situação das 
lagoas em visita técnica no 

ano de 2016 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de macrodrenagem no núcleo urbano de Canabrava 
do Norte é composto por um canal de pedra argamassada com 
uma extensão de cerca de 100 metros (Figura 1912). O 
escoamento coletado pelo canal é direcionado para uma rua 
sem pavimento até o deságue no córrego Canabrava. A sede 
do município possui malha viária com extensão de 34,01 km, 
sendo 12,53 km pavimentados. Apenas 9,69 km das vias 
pavimentadas possui drenagem superficial (Figura 1913). Os 
indicadores do sistema de drenagem pluvial estão 
apresentados na Tabela 376, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 376. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem 
pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

28,50 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

0,00 % 

Extensão total de vias do município 34,01 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 12,53 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas de drenagem identificados no perímetro urbano: deficiência nos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva dos sistemas de microdrenagem existentes (Figura 1914); processos erosivos avançados; ausência de responsável 
pelo sistema; pontos de alagamento e de enxurradas; ligações clandestinas de esgoto em galerias de águas pluviais (Figura 
1915 e Figura 1916). 
 

Figura 1912. Canal existente

 

Figura 1913. Via 
pavimentada 

 

Figura 1914. Meio-fio e 
sarjeta danificados

 

Figura 1915. Ligação 
clandestina de esgoto 

 

Figura 1916. 
Lançamento de esgoto 

 
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU 
são de responsabilidade da Prefeitura, que dispõe de cinco funcionários, 
um caminhão compactador e um basculante de 12 m³ (Figura 1917). Os 
resíduos são acondicionados em cestos suspensos e tambores plásticos 
(Figura 1918). Não há tratamento dos resíduos e todo material coletado 
é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1919), distante 2 
km da cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo 
de resíduos estão apresentados na Tabela 377, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 377. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

1,32 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro sanitário licenciado por empresa privada (Figura 
1920). Não há programa de educação ambiental nem de coleta seletiva. O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi 
implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. Foram observados 
resíduos de construção civil acondicionados em calçadas (Figura 1921). 

Figura 1917. Veículo 
utilizado na coleta dos RSU 

 

 

Figura 1918. 
Acondicionamento dos 

resíduos 

 

Figura 1919. Lixão de 
Canabrava do Norte 

 

 

Figura 1920. Abrigo 
temporário de RSS no centro 

de saúde

 

Figura 1921. Resíduos 
de construção civil 

dispostos em calçada

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange a comunidade de Primavera do Fontoura e os 
assentamentos Canabrava, Manah, Tatuiby, Cana Brava I e Tabajara. 
Quanto ao abastecimento de água, as localidades utilizam de poços 
tubulares, poços rasos e captações em minas d’água (Figura 1922). O 
sistema de esgotamento sanitário utilizado nas localidades se baseia em 
soluções individuais (fossa negra e rudimentar) e escoamento a céu 
aberto. No que tange ao manejo de águas pluviais, em Primavera do 
Fontoura há pavimentação asfáltica, meio-fio e sarjeta apenas na 
avenida principal (Figura 1923), enquanto nos outros locais não há vias 
pavimentadas, e o escoamento de águas pluviais é superficial nas vias 
em terra. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, a 
comunidade de Primavera do Fontoura possui coleta regular dos 
resíduos domiciliares, enquanto nos assentamentos não há coleta, e os 
resíduos são enterrados ou queimados. 

Figura 1922. Poço tubular para abastecimento em 
Primavera do Fontoura

 

Figura 1923. Avenida principal de Primavera do Fontoura 
pavimentada 
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6.12.2 Porto Alegre do Norte 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 1.141 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 10º52’46’’S e 51º37’50’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 
2017) é de 11.995 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, 
de 2,23%. As principais atividades econômicas são a agricultura temporária com lavouras de soja e milho e a pecuária bovina. 
O município de Porto Alegre do Norte está inserido na Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, e tem como principal corpo 
hídrico o rio Comandante Fontoura e o rio Tapirapé. Quanto às características do território, identifica-se um relevo suave 
ondulado a montanhoso, clima equatorial continental úmido, com temperatura média variando de 25,4 a 25,7°C, e precipitação 
anual média de 1.700 mm. Nota-se a ausência de Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água de Porto Alegre do Norte. O sistema 
é composto por uma captação superficial no rio Tapirapé (Figura 1924), 
adutora de água bruta, uma ETA (Figura 1925 e Figura 1926), um 
reservatório (Figura 1927), rede de distribuição de água tratada com 
25,42 km de extensão, em PVC e 1.869 ligações prediais ativas (Figura 
1928). Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 378, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de 
dispositivos auxiliares de proteção; ETA com deficiências estruturais; 
laboratório desequipado, impedindo a realização de análises de 
qualidade da água; reservação deficitária em 100 m³ para a demanda 
atual; inexistência de macromedição e deficiência de micromedição; 
intermitência na distribuição; ausência de cadastro do sistema; sistema 
não automatizado; elevado índice de perdas; ausência de equipe 
técnica especializada; abandono de setores como almoxarifado e 
comercial. 

Tabela 378. Indicadores de desempenho do SAA de Porto 
Alegre do Norte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,70 R$/m³ 

Índice de hidrometração 65,6 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 25,42 Km 

Volume total produzido diário  1.382 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 148,6 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 % 

Índice de perdas na 
distribuição 

41,29 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

360 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

57,6 m³/hora 

 

Figura 1924. Captação 
no rio Tapirapé

 

Figura 1925. 
Decantador - ETA 

 

Figura 1926. Entrada de 
água bruta na ETA

 

Figura 1927.Reservatório RAP-
01 

 

Figura 1928.Ligação 
hidrometrada residencial

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o setor responsável pelo 
serviço de esgotamento sanitário de Porto Alegre do Norte. A 
população em geral faz uso de sistemas de disposição individual do 
esgoto sanitário (Figura 1929), caracterizados como: fossas sépticas e 
sumidouros, fossas negras ou rudimentares, escoamento a céu aberto, 
que corresponde a: 4,7% de fossas sépticas e sumidouros, 94,67% de 
fossas negras ou rudimentares e 0,6% de escoamento a céu aberto 
(IBGE, 2010). 

De acordo com a Prefeitura, a execução do sistema individual é 
geralmente realizado sem projeto adequado e também não há 
manutenção periódica. O município dispõe de uma empresa privada de 
limpa-fossa que descarta o lodo coletado no lixão de Confresa. A 
Tabela 379 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento 
sanitário, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de 
esgotamento sanitário coletivo para toda área urbana; ausência de um 
Plano Diretor ou Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, que exija 
para os novos empreendimentos de loteamentos e condomínios a 
implantação de sistemas de esgotamento sanitários; ausência de 
fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento de esgoto 
empregados nas edificações; inexistência de ações que exijam a 
adequação das fossas absorventes ou rudimentares existentes para 
fossa séptica conjugada com sumidouro; falta de cadastro técnico das 
soluções individuais existentes. 

Tabela 379. Indicadores de desempenho do SES de Porto 
Alegre do Norte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 1929. Transbordamento de fossa em Porto Alegre 
do Norte 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Porto Alegre do Norte é cortada pelos corpos hídricos 
córrego Pau Seco, córrego Cedrolândia e rio Tapirapé – que compõem o 
sistema de macrodrenagem. A sede do município possui malha viária com 
extensão de 72,66 km, com 20,34 km pavimentados. Das vias pavimentadas, 
20,34 km possuem drenagem superficial (Figura 1930 e Figura 1931) e 2,66, 
drenagem profunda. Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão 
apresentados na Tabela 380, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas encontrados no perímetro urbano: obras inacabadas; 
dispositivos de drenagem danificados; ausência de dissipadores de energia; 
inexistência de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de 
microdrenagem existentes; alagamentos em vias sem pavimentação (Figura 
1932); pontos de erosão (Figura 1933); despejo de resíduos de construção 
civil, como forma de dissipar a energia da água em um local (Figura 1934). 

Tabela 380. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de 

microdrenagem superficial 
27,99 

% 

Índice de cobertura dos 
serviços de 

microdrenagem profunda 
3,66 

% 

Extensão total de vias do 
município 

72,66 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

20,34 
Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim 
- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1930. Boca de 
lobo sem tampa 

 

Figura 1931. Boca de lobo 
obstruída 

 

Figura 1932. Ponto de 
alagamento 

 

Figura 1933. Processo 
erosivo 

 

Figura 1934. Local de 
despejo de resíduos

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade da Secretaria de Obras, que dispõe de 10 funcionários e 
um caminhão compactador de 18 m³ (Figura 1935). Os resíduos são 
acondicionados em cestos suspensos e tambores plásticos (Figura 1936). 
Não há tratamento dos resíduos, e todo material coletado é disposto em 
vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1937), distante 4 km da cidade. Os 
indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão 
apresentados na Tabela 381, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 381. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,72 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

- 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro sanitário licenciado por empresa privada. Não há 
programa de educação ambiental nem de coleta seletiva. O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi implementado 
sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. Foi observada a presença de resíduos 
volumosos dispostos em frente a uma residência (Figura 1938), bem como descarte de resíduos de construção e demolição 
civil em terreno baldio (Figura 1939). 

Figura 1935. Veículo 
utilizado na coleta

 

Figura 1936. Local de 
acondicionamento de RSU 

 

Figura 1937. Lixão de 
Porto Alegre do Norte

 

Figura 1938. Resíduos 
volumosos na calçada

 

Figura 1939. Descarte 
em terreno baldio 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange as comunidades Três Marcos, Colônia Goiás e Setor 
Oito, e os assentamentos Fartura, Liberdade, Uirapuru, Margarida União, 
Nova Floresta, Piracicaba e Xavantes. Quanto ao abastecimento de água, as 
localidades utilizam de poços tubulares e rasos (Figura 1940). O sistema de 
esgotamento sanitário utilizado nas localidades se baseia em soluções 
individuais inadequadas (fossa negra e rudimentar) e escoamento a céu 
aberto. No que tange ao manejo de águas pluviais, o distrito Nova Floresta 
possui drenagem superficial em algumas vias no centro, com meio-fio e 
sarjeta, enquanto nos outros locais não há sistemas de microdrenagem, nem 
pavimentação asfáltica. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos 
sólidos, em nenhuma localidade há coleta regular, sendo os resíduos 
produzidos enterrados ou queimados. Observou-se um bolsão de lixo sendo 
utilizado para a disposição dos resíduos de Nova Floresta (Figura 1941). 

Figura 1940. Poço tubular para abastecimento do 
assentamento Nova Floresta

 

Figura 1941. Bolsão de lixo utilizado para disposição 
dos resíduos em Nova Floresta
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6.12.3 Santa Cruz do Xingu 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 994 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
10º09’16’’S e 52º23’35’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 2.421 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, de 6,25%. As 
principais atividades econômicas são a agricultura, com lavouras temporárias de soja, milho e arroz, e a pecuária bovina. A 
região urbana de Santa Cruz do Xingu está inserida dentro da Região Hidrográfica Amazônica, e os principais corpos hídricos 
da região são o rio Xingu, igarapé Fontourinha e ribeirão Ariranha. Quanto às características do território, identifica-se um 
relevo suave ondulado. Possui clima equatorial continental úmido, com temperaturas médias anuais variando de 24,7 e 25,7ºC. 
A precipitação anual média é de 2.054 mm. Nota-se a ausência de Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A Secretaria Municipal de Obras é o órgão responsável pelo serviço 
de abastecimento de água. O sistema é composto por captação 
subterrânea por meio de cinco poços tubulares (Figura 1942), duas 
adutoras de água bruta, quatro reservatórios (Figura 1943 e Figura 
1944), rede de distribuição de água tratada com 22,27 km de 
extensão, em PVC e 775 ligações prediais ativas. Os indicadores do 
sistema de abastecimento de água estão apresentados na Tabela 
382, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: inexistência do 
Departamento de Água e Esgoto (DAE), para operar o sistema; 
ausência de laboratório para controle da qualidade da água; ausência 
de tratamento da água para o abastecimento; abstenção da cobrança 
(taxa ou tarifa) pelo serviço ofertado à população; carência na 
capacitação dos operadores do sistema; ausência de macro e 
micromedidores; reservação insuficiente; ausência de setorização da 
rede; elevado índice de perdas. A Figura 1945 e Figura 1946 
mostram o aspecto do quadro de comando das captações. 

Tabela 382. Indicadores de desempenho do SAA de Santa 
Cruz do Xingu 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água - R$/m³ 

Índice de hidrometração 0,00 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 22,27 Km 

Volume total produzido diário 552 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 173,27 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 
% 

Índice de perdas na distribuição 48,02 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 140 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- 
m³/hora 

 

 

Figura 1942. Poço 
tubular PT-03

 

Figura 1943. Base do 
Reservatório-02

 

Figura 1944. 
Reservatório inativo 

 

Figura 1945. Quadro de 
comando da captação

 

Figura 1946. Abrigo do 
quadro de comando

 
 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A Prefeitura Municipal é a responsável pelos serviços de 
esgotamento sanitário de Santa Cruz do Xingu. Destaca-se que o 
município não dispõe de sistema de esgotamento sanitário público. A 
população em geral faz o uso de sistemas de disposição do esgoto 
sanitário individuais, caracterizados como: fossas sépticas e 
sumidouros, fossas negras ou rudimentares, e escoamento a céu 
aberto. Segundo o IBGE (2010), 34,96% dos domicílios utilizam-se de 
fossas sépticas e sumidouros para disposição final dos esgotos 
domésticos, enquanto que 63,15% utilizam-se de fossas negras ou 
rudimentares e 1,87% faz o lançamento em valas/escoamento a céu 
aberto (Figura 1947). O município mostra carência quanto às 
condições habitacionais, onde muitas residências não contam com 
bacias sanitárias, sendo utilizadas latrinas (Figura 1948). A Tabela 
383 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de 
esgotamento sanitário coletivo para toda área urbana; ausência de 
fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento de esgoto 
empregados nas edificações; inexistência de ações que exijam a 
adequação das fossas absorventes ou rudimentares existentes para 
fossa séptica conjugada com sumidouro; falta de cadastro técnico dos 
sistemas individuais existentes. 

Tabela 383. Indicadores de desempenho do SES de Santa 
Cruz do Xingu 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 1947. Interior da latrina 
em residência 

 

 

Figura 1948. Fossa 
rudimentar sem a devida 

proteção
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Santa Cruz do Xingu é cortada por corpos hídricos de 
pequeno porte, sem denominação que compõem o sistema de 
macrodrenagem. A sede do município possui malha viária com extensão de 
21,76 km, sendo 3,44 km pavimentados. Há drenagem superficial com 
meio-fio e sarjeta, nas vias pavimentadas. Entretanto, não há drenagem 
profunda no município. A água escoada pelo meio-fio e sarjeta é 
descarregada em um fundo de vale próximo do centro da cidade. Os 
dispositivos, em sua maioria, encontram-se em bom estado de conservação 
(Figura 1949, Figura 1950, Figura 1951 e Figura 1952). Os indicadores do 
sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 384, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas identificados no perímetro urbano: ausência de 
responsável pelo sistema; quantidade insuficiente de obras de drenagem; 
pontos de alagamento em vias não pavimentadas; pontos de erosão 
acentuados; falta de planejamento. 

Tabela 384. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 
15,80 

% 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 
0,00 

% 

Extensão total de vias do 
município 

21,76 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

3,44 
Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim 
- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1949. Via 
pavimentada no município

 

Figura 1950. Via com meio-fio e 
sarjeta 

 

Figura 1951. Caixa coletora de 
águas pluviais 

 

Figura 1952. Dissipador de 
energia em degraus 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Ambiental e 
Turismo, que dispõe de cinco funcionários e um caminhão carroceria de 7 
m³ (Figura 1953). Os resíduos são acondicionados em cestos suspensos e 
tambores plásticos (Figura 1954). Não há tratamento dos resíduos, e todo 
material coletado é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 1955 
e Figura 1956), distante 5 km da cidade. Os indicadores de qualidade da 
limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 385, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Tabela 385. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,90 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro sanitário licenciado por empresa privada. Não há 
programa de educação ambiental nem de coleta seletiva. O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi implementado 
sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. Foi observada a disposição de resíduos 
sólidos de construção civil em terreno baldio no município (Figura 1957). 

Figura 1953. Veículo 
utilizado na coleta

 

Figura 1954. Acondicionamento 
dos resíduos 

 

Figura 1955. Lixão de 
Santa Cruz do Xingu 

 

Figura 1956. Lixão de 
Santa Cruz do Xingu 

 

Figura 1957. Disposição 
em terreno baldio

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os assentamentos Santa Clara e Brasipaiva. Quanto 
ao abastecimento de água, as localidades utilizam abastecimento individual, 
por meio de poços artesianos ou amazonas [cacimbas] (Figura 1958). O 
sistema de esgotamento sanitário utilizado nos assentamentos também se 
baseia em soluções individuais (fossa negra e rudimentar) e escoamento a 
céu aberto. No que tange ao manejo de águas pluviais, as localidades 
rurais do município não possuem pavimentação asfáltica, carecendo de 
sistema de drenagem de águas pluviais para escoamento superficial. 
Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, em nenhuma 
localidade há coleta regular, sendo que os resíduos produzidos são 
queimados ou enterrados (Figura 1959). Também se constatou que a 
matéria orgânica produzida é separada para ser usada no trato das 
criações e como adubo para hortas. 

Figura 1958. Poço amazonas para abastecimento em 
Santa Clara 

 

Figura 1959. Resíduos incinerados em Santa Clara 
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6.12.4 Santa Terezinha 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 1.329 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 10º35’29’’S e 50º36’24’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 
2017) é de 8.049 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento, 
de 1,67%. As principais atividades econômicas são a agricultura, com lavouras temporárias de soja e milho, a pecuária bovina 
e o extrativismo madeireiro. A região urbana de Santa Terezinha está inserida dentro da Região Hidrográfica do Tocantins-
Araguaia, e os principais corpos hídricos da região são o rio Araguaia e o córrego Fundo. Quanto às características do 
território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado. Possui clima equatorial continental úmido, com temperaturas 
médias anuais variando de 25,4 e 25,7ºC. A precipitação anual média é de 1.668 mm. Nota-se a ausência de Plano Diretor no 
município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
sistema de abastecimento de água de Santa Terezinha. O sistema é 
composto por captação superficial no rio Araguaia (Figura 1960), uma 
adutora de água bruta, uma ETA (Figura 1961 e Figura 1962), um 
reservatório (Figura 1963), rede de distribuição de água tratada com 14 
km de extensão, em PVC e 905 ligações prediais ativas (Figura 1964). 
Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 386, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de uma sede 
operacional do DAE com independência administrativa; o sistema de 
bombeamento está captando acima da capacidade nominal da ETA; 
ausência de macro e micromedidores; a ETA está operando acima de 
sua capacidade nominal de projeto; o reservatório perde água 
constantemente pelo extravasor; frequentes rompimentos e vazamentos 
na rede; não há cadastro da rede; o SAA não apresenta outorga ou 
licenciamento ambiental; laboratório desestruturado; sistema não 
automatizado; corpo funcional limitado. 

Tabela 386. Indicadores de desempenho do SAA de Santa 
Terezinha 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,50 R$/m³ 

Índice de hidrometração 0,00 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 14,0 Km 

Volume total produzido diário 1.800 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,4 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

85 
% 

Índice de perdas na 
distribuição 

76,68 
% 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

320 
m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

144 
m³/hora 

 

Figura 1960. Captação no 
rio Araguaia

 

Figura 1961. ETA 
compacta metálica

 

Figura 1962. 
Floculadores da ETA

 

Figura 1963. Reservatório 
RAP-01

 

Figura 1964. Ligação 
domiciliar sem hidrômetro 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
esgotamento sanitário de Santa Terezinha. Na sede, observa-se como 
solução para o esgotamento sanitário a utilização de fossas negras, 
rudimentares e sépticas (Figura 1965 e Figura 1966) e escoamento a 
céu aberto. Destes, 53,63% (915 domicílios) utilizavam a fossa séptica 
como solução de esgotamento sanitário; 46,01% (785 domicílios) 
destinavam seus dejetos em fossas negras, e dos domicílios restantes, 
0,35% lançavam em redes de águas pluviais, segundo o IBGE, 2010. 
Conforme informações obtidas na Prefeitura, esses sistemas 
geralmente são executados sem projeto adequado e também não é 
realizada a sua manutenção periódica A Tabela 387 apresenta os 
indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências encontradas: ausência de controle da execução 
do sistema de tratamento individual; o município não faz o “as built”; 
inexistência no município de ações que exijam a implantação de fossas 
sépticas ou a adequação das fossas absorventes ou rudimentares 
existentes para fossa séptica conjugada com sumidouro; ausência de 
fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento de esgoto 
empregados nas edificações. 

Tabela 387. Indicadores de desempenho do SES de Santa 
Terezinha 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 1965. Laje de fossa 
instalada em Santa 

Terezinha

 

Figura 1966. Fossa 
instalada em Santa 

Terezinha
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Santa Terezinha abrange os corpos hídricos rio Araguaia 
e córrego Fundo, sendo o sistema de macrodrenagem composto por um 
canal aberto sem revestimento e com uma extensão aproximada de 720 
metros até o seu deságue no rio Araguaia (Figura 1967 e Figura 1968). A 
sede do município possui malha viária com extensão de 31,07 km, sendo 
7,44 km pavimentados. Há microdrenagem com meio-fio, sarjeta, bocas de 
lobo, trechos de galerias e poços de visita em concreto (Figura 1969 e Figura 
1970), e 0,37 km de galeria com boca de lobo para coleta do escoamento 
superficial. Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão 
apresentados na Tabela 388, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas identificados no perímetro urbano: pontos com 
frequentes alagamentos; pontos de erosão (Figura 1971); enxurrada; 
ausência de manutenção nos dispositivos existentes; dispositivos 
danificados; ausência de receita para o sistema de drenagem. 

Tabela 388. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 
23,93 

% 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 
1,19 

% 

Extensão total de vias do 
município 

31,07 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

7,44 
Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim 
- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1967. Canal 
existente 

 

Figura 1968. Canal existente 
em Santa Terezinha

 

Figura 1969. Boca de 
lobo 

 

Figura 1970. Poço de 
visita 

 

Figura 1971. Erosão em 
via no município

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são de 
responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos, que dispõe de um 
caminhão-basculante de 13 m³ (Figura 1972), sendo a equipe de coleta 
terceirizada com três funcionários. Os resíduos são acondicionados em 
cestos suspensos e tambores plásticos (Figura 1973). Não há tratamento dos 
resíduos, e todo material é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] 
(Figura 1974), distante 5 km da cidade. Os indicadores de qualidade da 
limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 389, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico.  

Tabela 389. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,52 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, dispostos e incinerados em uma vala no hospital municipal (Figura 1975). Não 
há programa de educação ambiental nem de coleta seletiva. Os cemitérios não possuem licenciamento ambiental e foram 
implementados sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo áreas de risco. Foi observada disposição de 
resíduos sólidos de construção civil em calçadas no município (Figura 1976). 

Figura 1972. Veículo 
utilizado para coleta de 

RSU

 

Figura 1973. 
Acondicionamento dos 

resíduos em Santa Terezinha

 

Figura 1974. Lixão de 
Santa Terezinha 

 

 

Figura 1975. Vala 
utilizada para incinerar 

RSS

 

Figura 1976. Disposição 
de RCC em calçadas no 

município

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange as comunidades Antônio Rosa, Lago Grande, Paulista 
do Araguaia e Porto Velho, os assentamentos P.A. Presidente e P.A. 
Reunidas e comunidades tradicionais Roca Grande, Nova Esperança, Furo 
de Pedra, Buriti I e II, Palestina, Pescadores e Aldeias.  

Quanto ao abastecimento de água, as localidades utilizam poços tubulares, 
cacimbas e captação superficial. O sistema de esgotamento sanitário 
utilizado se baseia em soluções individuais (fossa negra e rudimentar) e 
escoamento a céu aberto (Figura 1977). No que tange ao manejo de águas 
pluviais, constata-se que não há pavimentação asfáltica, não apresentando 
nenhum tipo de componente de drenagem. Quanto à coleta e destinação final 
dos resíduos sólidos, em nenhuma localidade há coleta regular, sendo os 
resíduos produzidos incinerados nos terrenos (Figura 1978). Também se 
constatou que a matéria orgânica produzida é separada para ser usada no 
trato das criações e como adubo para hortas. 

Figura 1977. Latrina existente em Porto Velho

 

Figura 1978. Queima de resíduos em Lago Grande
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6.12.5 Vila Rica 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião nordeste mato-grossense, a 1.276 km de Cuiabá, tendo como referência as 
coordenadas 10º01’30’’S e 51º07’01’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 
2017) é de 24.835 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento 
de 3,21%. As principais atividades econômicas são a agricultura, com lavouras temporárias de soja, milho e arroz, e a pecuária 
bovina. A região urbana de Vila Rica está inserida dentro da Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia e Amazônica, e os 
principais corpos hídricos da região são o rio Comandante Fontoura, rio da Liberdade e o córrego Ribeirão Preto. Quanto às 
características do território, identifica-se um relevo plano a montanhoso. Possui clima equatorial continental úmido, com 
temperaturas médias anuais variando de 24,9 e 25,4ºC. A precipitação anual média é de 1.668 mm. Nota-se a ausência de 
Plano Diretor no município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Sistema de Água e Esgoto de Vila Rica (SAEVIR) é o órgão 
responsável pelo sistema de abastecimento de água do município. O 
sistema é composto por captação superficial no córrego Damolim (Figura 
1979) e captação subterrânea, uma adutora de água bruta, uma ETA 
(Figura 1980), três reservatórios (Figura 1981), rede de distribuição de 
água tratada com 81,68 km de extensão, em PVC e 1.666 ligações 
prediais ativas (Figura 1982). Os indicadores do sistema estão 
apresentados na Tabela 390, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: o volume de água 
armazenada no lago é insuficiente para atender à demanda existente no 
período crítico de estiagem; adutora sofre rompimentos frequentes; 
ausência de micro e macromedidores; ETA com patologias estruturais; o 
volume mínimo de reservação não é suficiente para atender o núcleo 
urbano; distribuição de água com intermitência; o sistema não apresenta 
outorga ou licenciamento ambiental em nenhum sistema de captação; 
índice de perdas elevado; tarifa de água desatualizada. A Figura 1983 
mostra o tanque de preparo de solução de hipoclorito de cálcio. 

Tabela 390. Indicadores de desempenho do SAA de 
Vila Rica 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água - R$/m³ 

Índice de hidrometração 0,00 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 81,68 Km 

Volume total produzido diário  2.240 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 173,27 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento 
urbano de água 

100 
% 

Índice de perdas na 
distribuição 

56,18 
% 

Índice de inadimplência 29 % 

Índice de fluoretação de 
água 

0,00 
% 

Volume de reservação 
instalado 

1.100 
m³ 

Capacidade de tratamento 
da ETA 

150 
m³/hora 

 

Figura 1979. Captação 
superficial 

 

Figura 1980. ETA 
metálica aberta

 

Figura 1981. 
Reservatório RAP-02 

 

Figura 1982. Ligações 
domiciliares 

 

Figura 1983. Tanque de 
hipoclorito de cálcio

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Sistema de Água e Esgoto de Vila Rica (SAEVIR) é o órgão 
responsável pelo esgotamento sanitário. Na sede, observa-se como 
solução para o esgotamento sanitário a utilização de fossas (negras, 
rudimentares e sépticas) e escoamento a céu aberto (Figura 1984, Figura 
1985, Figura 1986 e Figura 1987). Além disso, há convênio com a Funasa 
que prevê a implantação de um sistema de tratamento de esgoto coletivo 
para o município. O projeto prevê execução de um sistema com 
tratamento preliminar (grade, desarenador e medidor de vazão tipo 
Parshall) e secundário por lagoas de estabilização (lagoa facultativa e de 
maturação). Conforme o 2º relatório de obra da Prefeitura, emitido em 
setembro de 2017, a obra encontra-se com 7,74% executada.  

Tabela 391. Indicadores de desempenho do SES de 
Vila Rica 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Principais deficiências encontradas: obra do SES paralisada; falta de controle da execução do sistema de tratamento individual; 
o município não dispõe de cadastro técnico dos sistemas de tratamento individual de esgoto. A Figura 1988 mostra uma 
possível fonte de poluição. A Tabela 391 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 1984. Fossa instalada 
em Vila Rica 

 

 

Figura 1985. 
Escoamento de esgoto a 

céu aberto

 

Figura 1986. 
Escoamento de esgoto a 

céu aberto

 

Figura 1987. Fossa 
instalada em Vila Rica 

 

 

Figura 1988. Lagoa de 
tratamento de laticínio 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Na sede municipal de Vila Rica não há canais artificiais ou galerias de 
grandes dimensões para o manejo das águas pluviais. Dessa forma, o 
escoamento da microdrenagem é direcionada ao córrego Iguatu e para 
as grotas urbanas. A sede do município possui malha viária com 
extensão de 94,45 km, com 56,86 km pavimentados, contendo meio-fio 
e sarjeta (Figura 1989). Possui drenagem profunda em 14,4 km das vias 
totais (Figura 1990). Os indicadores do sistema de drenagem pluvial 
estão apresentados na Tabela 392, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas encontrados no perímetro urbano: ausência de um 
sistema de drenagem que atenda todo o município; falta de manutenção 
preventiva e corretiva dos sistemas de microdrenagem (Figura 1991); 
formação de erosões (Figura 1992); ligações de esgoto no sistema de 
drenagem (Figura 1993); lançamento de águas servidas nas vias 
públicas; ocupação irregular de áreas de preservação permanente nas 
proximidades de grotas urbanas. 

Tabela 392. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 
60,2 

% 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 
13,13 

% 

Extensão total de vias do 
município 

94,45 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

56,86 
Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim 
- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 1989. Via 
pavimentada 

 

Figura 1990. Trecho de 
galeria em execução 

 

Figura 1991. Boca de 
lobo danificada

 

Figura 1992. Erosão 
 

 

Figura 1993. Ligação 
clandestina de esgoto 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU 
são de responsabilidade da Secretaria de Obras Públicas, que dispõe 
de sete funcionários e dois caminhões compactadores de 15 m³ (Figura 
1994). Os resíduos são acondicionados em cestos suspensos e 
tambores plásticos (Figura 1995). Não há tratamento dos resíduos, e 
todo material coletado é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] 
(Figura 1996), distante 13 km da cidade. Os indicadores de qualidade 
da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 
393, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tabela 393. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,85 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, dispostos e incinerados em uma vala na Secretaria de Obras (Figura 1997). 
Não há programa de educação ambiental nem de coleta seletiva. Os cemitérios não possuem licenciamento ambiental e 
foram implementados sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo área de risco. Foi observada no 
lixão a existência de quatro catadores que recolhem materiais potencialmente recicláveis, que, por sua vez, utilizam abrigos 
precários na área do lixão (Figura 1998). 

Figura 1994. Veículo 
utilizado na coleta  

 

 

Figura 1995. 
Acondicionamento dos 

resíduos 

 

Figura 1996. Lixão de 
Vila Rica 

 

 

Figura 1997. Vala 
utilizada para disposição 

dos RSS

  

Figura 1998. Materiais 
recicláveis separados no 

lixão

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange as comunidades Santa Aninha, Bom Jesus, São 
José, Vila da Paz, Cristo Rei e Carmelita. Quanto ao abastecimento de 
água, as localidades utilizam poços tubulares, cacimbas e captação 
superficial (Figura 1999). O sistema de esgotamento sanitário utilizado 
se baseia em soluções individuais inadequadas (fossa negra e 
rudimentar) e escoamento a céu aberto. No que tange ao manejo de 
águas pluviais, observou-se que não há pavimentação asfáltica, meio-
fio e sarjeta para escoamento superficial das águas pluviais. Observou-
se locais suscetíveis a processos erosivos provocados pelo escoamento 
superficial de águas pluviais. Quanto à coleta e destinação final dos 
resíduos sólidos, apenas a comunidade Cristo Rei possui coleta regular 
pela Prefeitura, enquanto as outras comunidades descartam seus 
resíduos em valas, para, posteriormente, serem aterrados ou 
queimados (Figura 2000). 

Figura 1999. Poço-cacimba em Carmelita 

 

Figura 2000. Queima de resíduos em Vila da Paz
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6.13 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO ARINOS 

APRESENTAÇÃO 

Criado em dezembro de 2005, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Arinos é 
formado pelos municípios de Brasnorte, Itanhangá, Juara, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos e Tabaporã, ocupando 
uma área de 57.740,11 km². Juntos, esses municípios representam 77.823 habitantes, de acordo com a estimativa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017. Destaca-se que a área do consórcio é habitada por inúmeras etnias 
indígenas, destacando-se Apiakás, Irantxes, Kayabis, Mykys e Rikbaktsas.  

Os municípios pertencentes ao citado consórcio surgiram a partir de projetos agropecuários, principalmente relacionados a 
pecuária de corte. O município-polo da região, ofertante de serviços de saúde, educação e comércio, é Juína, que não está 
situado no Vale do Arinos, mas mantém proximidades com os seis municípios que compõem o Consórcio. Dentre os 
municípios que integram o Consórcio, Juara se destaca quanto a maior população, serviços ofertados à população e 
desenvolvimento econômico. Ressalta-se ainda que todos os municípios do consórcio fazem parte deste projeto de 
saneamento básico. 

Com exceção do município de Juara, que apresenta Plano Diretor Participativo e legislação referente ao uso, ocupação e 
zoneamento do solo urbano, todos os outros componentes do Consórcio Vale do Arinos não dispõem de legislações 
relacionadas ao planejamento físico-territorial, como os já citados. Assim, as legislações existentes não possibilitam o referido 
planejamento em cinco dos seis municípios que compõem o Consórcio. Também inexistem legislações específicas para o 
saneamento básico. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água envolve o conjunto de 
captações de água, tubulações, estações de tratamento, 
reservatórios, equipamentos e demais instalações destinadas 
ao fornecimento de água potável. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em cinco 
dos municípios, apenas um é do tipo privado. No que se refere 
à captação, três dos municípios são abastecidos 
exclusivamente por mananciais superficiais, um por captação 
superficial e subterrânea e dois por captação apenas 
subterrânea. Todos os municípios realizam o tratamento das 
águas, quatro deles realizam apenas tratamento convencional 
(ETA), dois fazem tratamento simplificado. A distribuição da 
água é pressurizada em dois dos municípios, por gravidade em 
três e mista em um, conforme Quadro 2. 

Quadro 13. Caracterização do Sistema de Abastecimento de Água 

Municípios 
Prestação 

de 
serviço 

Tipo de 
captação 

Tipo de 
 tratamento 

Brasnorte Público Subterrânea Desinfecção 

Itanhangá Público Subterrânea Desinfecção 

Juara Privado Superficial Convencional 

Novo Horizonte 
do Norte 

Público Superficial Convencional 

Porto dos 
Gaúchos 

Público Superficial Convencional 

Tabaporã Público Mista Convencional 
 

Somente em Brasnorte, Juara, Novo Horizonte do Norte e Porto dos Gaúchos há 100% de cobertura do SAA, enquanto os 
demais municípios têm mais de 95% de cobertura. Contudo, nenhum possui macromedição. No que se refere à micromedição, 
destacam-se Juara e Porto dos Gaúchos com 100%, bem como Brasnorte, com menor índice, de 36%. Além disso, Juara 
apresenta o menor índice de perdas de água no sistema de distribuição de 20,81%, Tabaporã apresenta o maior, com 48,39%, 
considerado alto, de acordo com a Figura 2001. 

Figura 2001. Indicadores de desempenho do sistema de abastecimento e água 

 
 

BRASNORTE ITANHANGÁ JUARA
NOVO HORIZONTE

DO NORTE
PORTO DOS
GAÚCHOS

TABAPORÃ

COBERTURA (%) 100,00% 95,42% 100,00% 100,00% 100,00% 99,80%

MICROMEDIÇÃO (%) 36,00% 82,00% 100,00% 97,79% 100,00% 88,70%

MACROMEDIÇÃO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PERDAS (%) 46,04% 44,88% 20,81% 46,73% 34,76% 48,30%
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Em relação à intermitência do sistema de distribuição, nenhum município apresenta um sistema intermitente, sendo toda a 
água distribuída de forma contínua. O consumo médio diário de água entre os municípios é de 178 litros/hab.dia, destacando-
se Porto dos Gaúchos, com o maior consumo, de 282,74 litros/hab.dia. Nota-se que todos os municípios realizam cobrança 
pelo uso da água, sendo a tarifa média de Juara a mais alta, de R$ 3,78/m³ de água, e a de Brasnorte a mais baixa, de R$ 
1,42/m³. No que se refere ao índice de inadimplência, Brasnorte possui o maior índice, com 47% de inadimplência, e Tabaporã 
possui o menor, com 2,78%. A Figura 2002, Figura 2003 e Figura 2004 demonstram os gráficos. 

Figura 2002. Consumo médio diário de água 
(l/hab.dia) 

 

Figura 2003. Tarifa média de água (R$/m³) 

 

 

Figura 2004. Índice de inadimplência (%) 

 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário é 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. Com exceção de Juara com 60% de cobertura de rede coletora e 50% de coleta, as demais sedes 
urbanas não dispõem de prestação do serviço de esgotamento sanitário, de maneira que a disposição do esgoto sanitário se 
dá por soluções individuais, fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou rudimentares e escoamento a céu aberto. 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O manejo das águas pluviais corresponde ao conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de drenagem, do 
transporte, detenção/retenção para o amortecimento de cheias, 
do tratamento e disposição final das águas pluviais. A Figura 
2005 expõe os índices de micro e macrodrenagem. 

A prestação do serviço é do tipo pública em todo o consórcio. 
Com exceção de Itanhangá, todos os municípios possuem mais 
de 40% de suas vias pavimentadas e com cobertura de 
microdrenagem superficial, destacando-se Novo Horizonte do 
Norte com 75% de pavimentação. Todos os municípios dispõem 
de menos de 25% de cobertura de microdrenagem profunda 
(bocas de lobo, galerias, canais), destacando-se Porto dos 
Gaúchos, com apenas 1,67% de cobertura. Observam-se 
pontos de erosão em todos os municípios; além disso, verifica-
se a ocorrência de pontos de alagamento em quatro municípios 
do consórcio. 

Figura 2005. Índice de microdrenagem superficial e profunda (%) 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O manejo de resíduos sólidos compreende o conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 
da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

A prestação do serviço no consórcio é do tipo pública em todos 
os municípios. A cobertura do serviço de coleta é de 100% em 
todos os municípios do consórcio, exceto Brasnorte e 
Itanhangá. A produção diária média é de 0,80 kg/hab.dia, sendo 
Tabaporã o maior gerador (0,88 kg/hab.dia) e Novo Horizonte 
do Norte o menor, 0,72 kg/hab.dia (Figura 2006). Todos os 
municípios realizam a disposição final dos resíduos em 
vazadouros a céu aberto (lixão),exceto Itanhangá e Porto dos 
Gaúchos, que dispõem em aterro sanitário. Não há programas 
de coleta seletiva. 

Figura 2006. Produção média diária de resíduos sólidos (Kg/hab.dia) 
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6.13.1 Brasnorte 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 580 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
12º7’9,54’’S e 58º0’6,84’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
18.688 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento de 4,58%. 
As principais atividades econômicas são a agricultura, com lavouras temporárias de soja e milho, e a pecuária bovina. A região 
urbana de Brasnorte está inserida dentro da Região Hidrográfica Amazônica, e o principal corpo hídrico da região é o rio 
Cascavel. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado. Possui clima 
subequatorial continental úmido, com temperaturas médias anuais variando de 24 a 24,8ºC. A precipitação anual média é de 
1.952 mm. Nota-se a ausência de Plano Diretor no município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água de Brasnorte (Figura 2007). O 
sistema é composto por captação subterrânea por meio de nove poços 
tubulares (Figura 2008), tratamento simplificado (Figura 2009), adutora 
de água tratada, dois reservatórios (Figura 2010), rede de distribuição 
de água tratada com 70 km de extensão, e 3.517 ligações prediais 
ativas. Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 394, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: capacidade de 
reservação abaixo da recomendada; vazamentos constantes; ausência 
de macromedidores; ausência de micromedição (hidrômetros) em 64% 
das economias; elevado índice de perdas no sistema e de 
inadimplência; não há controle de perdas nem ações para reduzi-las; 
sistema deficitário, financeiramente; falta de capacitação técnica para 
funcionários do DAE; falta de outorga e adequações nas instalações 
dos poços; obra de ampliação do sistema de abastecimento de água 
paralisada (Figura 2011). 

Tabela 394. Indicadores de desempenho do SAA de 
Brasnorte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,42 R$/m³ 

Índice de hidrometração 36 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 70,0 Km 

Volume total produzido diário 2.604 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 141,77 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 
% 

Índice de perdas na 
distribuição 

46,04 
% 

Índice de inadimplência 47 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

450 
m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- 
m³/hora 

 

Figura 2007. Sede do DAE 
de Brasnorte

 

Figura 2008. Poço 
tubular PT-02

 

Figura 2009. Clorador de 
contato

 

Figura 2010. Reservatório 
elevado REL-01 

 

Figura 2011. Nova obra 
de ETA paralisada

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
esgotamento sanitário de Brasnorte. O município não dispõe de SES 
coletivo. A população em geral faz uso de sistemas de disposição do 
esgoto sanitário individuais, caracterizados como: fossas sépticas e 
sumidouros, fossas negras ou rudimentares, escoamento a céu aberto 
e ligações na rede de águas pluviais (Figura 2012). De acordo com 
informações obtidas na Prefeitura, a execução do sistema individual 
geralmente é realizado sem projeto adequado, e posteriormente não 
ocorre a manutenção periódica. A limpeza das fossas é geralmente 
realizada por empresas privadas. Conforme informado pela Prefeitura, 
no município não há locais disponíveis para o descarte do lodo. 
Suspeita-se que o lançamento seja feito in natura nos córregos da 

região. A Tabela 395 apresenta os indicadores do sistema de 
esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências encontradas nos serviços de esgotamento 
sanitário: ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo 
para toda área urbana; falta de fiscalização quanto aos sistemas 
individuais de tratamento de esgoto empregados nas edificações; 
inexistência de ações que exijam a adequação das fossas absorventes 
ou rudimentares existentes para fossa séptica conjugada com 
sumidouro; o município não dispõe de cadastro técnico dos sistemas 
individuais existentes; descarte incorreto do lodo das fossas; ausência 
de um Plano Diretor ou Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano que 
exija para os novos empreendimentos de loteamentos e condomínios a 
implantação de sistemas de esgotamento sanitários. 

Tabela 395. Indicadores de desempenho do SES de 
Brasnorte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 2012. Fossas instaladas em residência em 
Brasnorte 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Brasnorte é cortada por corpos hídricos de córregos 
sem denominação e pelo rio Cascavel – que compõem o sistema de 
macrodrenagem. A sede do município possui malha viária com extensão 
de 72,47 km, sendo 29,12 km pavimentados. Nem todas as vias 
pavimentadas possuem meio-fio e sarjeta, porém não foi possível 
quantificá-las totalmente devido à falta de cadastro atualizado (Figura 
2013 e Figura 2014). Do total das vias, 8,29 km possuem drenagem 
profunda. Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão 
apresentados na Tabela 396, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas identificados no perímetro urbano: lançamentos 
clandestinos de esgoto na rede pluvial; inexistência de manutenção 
preventiva e corretiva dos sistemas de microdrenagem existentes; pontos 
de alagamentos e enxurradas (Figura 2015); pontos de intensas erosões e 
voçorocas (Figura 2016 e Figura 2017). 

Tabela 396. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 
40,17 

% 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 
11,44 

% 

Extensão total de vias do 
município 

72,47 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

29,12 
Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim 
- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 2013. Dispositivo 
de drenagem existente

 

Figura 2014. Sistema de 
microdrenagem 

 

Figura 2015. Ponto de 
alagamento

 

Figura 2016. Ponto de 
erosão em Brasnorte

 

Figura 2017. Voçoroca na 
sede urbana 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, que dispõe de seis 
funcionários e um caminhão compactador para a coleta (Figura 2018). Os 
resíduos são acondicionados em cestos suspensos e tambores plásticos 
(Figura 2019). Não há tratamento dos residual, e todo material coletado é 
disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 2020), distante 5 km da 
cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de 
resíduos estão apresentados na Tabela 397, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 397. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,87 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

99 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0,00 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro licenciado por empresa privada (Figura 2021). 
Não há programa de educação ambiental nem de coleta seletiva. Contudo, há um sistema de reciclagem gerido por catadores 
autônomos, que comercializam com uma empresa local (Figura 2022). O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi 
implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo um área de risco. 

Figura 2018. Veículo 
utilizado para coleta de 

RSU

 

Figura 2019. 
Acondicionamento dos 
resíduos em Brasnorte

 

Figura 2020. Lixão de 
Brasnorte 

 

 

Figura 2021. 
Acondicionamento dos 

RSS

 

Figura 2022. Barracão de 
triagem dos resíduos 

recicláveis 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange as comunidades Boa Esperança, Vila Nova, Bom 
Futuro e Mundo Novo, o assentamento São Bento e o distrito Água da 
Prata. Quanto ao abastecimento de água, as localidades utilizam poços 
tubulares. O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas localidades se 
baseia em soluções individuais inadequadas (fossa negra e rudimentar) e 
escoamento a céu aberto (Figura 2023). No que tange ao manejo de 
águas pluviais, observou-se que não há pavimentação asfáltica, meio-fio e 
sarjeta para escoamento superficial das águas pluviais em nenhuma 
localidade. Foram observados locais suscetíveis a processos erosivos 
provocados pelo escoamento superficial de águas pluviais. Quanto à 
coleta e destinação final dos resíduos sólidos, são incinerados nas 
propriedades, ou depositados em valas e posteriormente enterrados 
(Figura 2024). Latas e garrafas são armazenadas e vendidas 
mensalmente. Os resíduos da construção civil são acondicionados nos 
quintais ou irregularmente nas vias públicas. 

Figura 2023. Disposição de efluente a céu aberto em 
Boa Esperança 

 

Figura 2024. Resíduos depositados em vala em São 
Bento 
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6.13.2 Itanhangá 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 504 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
12º14’15’’S e 56º38’37’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 6.396 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento de 4,5%. As 
principais atividades econômicas são a agricultura, com lavouras temporárias de soja, milho e algodão, e a pecuária bovina. A 
região urbana de Itanhangá está inserida dentro da Região Hidrográfica Amazônica, e o principal corpo hídrico da região é o 
córrego das Cobras. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado. Possui clima 
subequatorial continental úmido, com temperaturas médias anuais variando de 24 a 24,8ºC. A precipitação anual média varia 
entre 1.600 e 2.000 mm. Nota-se a ausência de Plano Diretor no município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água de Itanhangá (Figura 2025). O 
sistema é composto por captação subterrânea através de cinco poços 
tubulares (Figura 2026 e Figura 2027), tratamento simplificado, três 
reservatórios (Figura 2028 e Figura 2029), rede de distribuição de água 
tratada com 20,1 km de extensão, e 1.614 ligações prediais ativas. Os 
indicadores do sistema de abastecimento de água estão apresentados 
na Tabela 398, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: alguns dispositivos dos 
poços encontram-se em estado de conservação ruim; ausência de 
realizações de análises da água distribuída; falta de treinamento e 
capacitação dos operadores do sistema; reservatórios com necessidade 
de reforma devido à formação de ferrugens; inexistência de 
macromedidores e falta micromedição em todas as ligações; elevado 
índice de inadimplência; inexistência de setorização do sistema de 
distribuição de água; inexistência de outorga dos poços. 

Tabela 398. Indicadores de desempenho do SAA de 
Itanhangá 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,79 R$/m³ 

Índice de hidrometração 82 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 20,1 Km 

Volume total produzido diário  1.278 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 194,27 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

95,42 
% 

Índice de perdas na 
distribuição 

44,88 
% 

Índice de inadimplência 23,64 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

635 
m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- 
m³/hora 

 

Figura 2025. Sede do 
DAE na Prefeitura

 

Figura 2026. Poço 
tubular PT-01

 

Figura 2027. Poço 
tubular PT-05

 

Figura 2028. Reservatório 
metálico RAP-01

 

Figura 2029. 
Reservatório metálico 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
esgotamento sanitário de Itanhangá. O município não dispõe de sistema 
de esgotamento sanitário público. A população em geral faz uso de 
sistemas individuais de disposição do esgoto sanitário, caracterizados 
como: fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou rudimentares, 
escoamento a céu aberto e ligações na rede de águas pluviais (Figura 
2030). De acordo com a Prefeitura, a execução do sistema individual é 
geralmente realizado sem projeto adequado e também não há 
manutenção periódica. A Tabela 399 apresenta os indicadores do 
sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de 
esgotamento sanitário coletivo para toda área urbana; falta de 
fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento de esgoto 
empregados nas edificações; inexistência de ações que exijam a 
adequação das fossas absorventes ou rudimentares existentes para 
fossa séptica conjugada com sumidouro; o município não dispõe de 
cadastro técnico dos sistemas de tratamento de esgotos, individuais; 
descarte incorreto do lodo das fossas; ausência de um Plano Diretor ou 
Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano que exija para os novos 
empreendimentos de loteamentos e condomínios a implantação de 
sistemas de esgotamento sanitários. 

Tabela 399. Indicadores de desempenho do SES de 
Itanhangá 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 2030. Fossa instalada em Itanhangá

 

 
 



357 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Itanhangá é cortada pelo corpo hídrico denominado 
córrego das Cobras, que compõe o sistema de macrodrenagem. A sede do 
município possui malha viária com extensão de 65,54 km, sendo 10,44 km 
pavimentados. Das vias pavimentadas, 4,05 km possuem drenagem, e das 
vias não pavimentadas, 1,34 km possui drenagem (Figura 2031, Figura 
2032 e Figura 2033). Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão 
apresentados na Tabela 400, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas identificados no perímetro urbano: ausência de um 
sistema de drenagem para toda a área urbana; inexistência de um plano de 
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de microdrenagem 
existentes; pontos de alagamentos; pontos de erosão; dispositivos 
danificados (Figura 2034 e Figura 2035). 

Tabela 400. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 
15,9 

% 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 
8,3 

% 

Extensão total de vias do 
município 

65,54 
Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

10,44 
Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim 
- 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 2031. Boca de lobo 
em via pavimentada

 

Figura 2032. Boca de 
lobo danificada

 

Figura 2033. Poço de 
visita sem tampa

 

Figura 2034. Processo de 
erosão

 

Figura 2035. Processo 
de erosão 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Prefeitura, que dispõe de três funcionários, e um 
caminhão compactador de 10 m³ para a coleta (Figura 2036). Os resíduos 
são acondicionados em cestos suspensos e tambores plásticos (Figura 
2037). O município encaminha os seus resíduos domiciliares e comerciais 
coletados para um aterro sanitário no município de Sorriso, no distrito de 
Primaverinha. O município possui uma área de transbordo para 
armazenamento dos resíduos antes da coleta, para encaminhamento ao 
aterro da Sanorte. O transbordo não é licenciado, não cumprindo com as 
condições necessárias para evitar a contaminação, sendo o resíduo 
depositado em caçamba sem cobertura e proteção (Figura 2038).  

Tabela 401. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,80 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

90 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

100 
% 

Coleta seletiva Sim - 
 

Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 401, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Os resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados 
e dispostos em aterro licenciado por empresa privada. Não há programa de educação ambiental. Há segregação de resíduos 
reutilizáveis no município, e ocorre por conta de um pequeno empreendimento denominado Peixoto Reciclagem (Figura 2039). 
Foram observados bolsões de lixo em Itanhangá (Figura 2040). 

Figura 2036. Veículo 
utilizado na coleta  

 

 

Figura 2037. 
Acondicionamento dos 

resíduos 

 

Figura 2038. Área de 
transbordo dos RSDC 

 

 

Figura 2039. Separação 
de recicláveis em bags 

 

 

Figura 2040. Bolsão de 
lixo em Itanhangá 

 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os distritos Monte Alto e Simione. Quanto ao 
abastecimento de água, as localidades utilizam poços tubulares e 
reservatórios para armazenamento (Figura 2041). O sistema de 
esgotamento sanitário utilizado nas localidades se baseia em soluções 
individuais inadequadas (fossa negra e rudimentar) e escoamento a céu 
aberto. No que tange ao manejo de águas pluviais, observou-se que não há 
pavimentação asfáltica, meio-fio e sarjeta para escoamento superficial das 
águas pluviais, em nenhuma das localidades. Observou-se locais 
suscetíveis a processos erosivos provocados pelo escoamento superficial 
de águas pluviais. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, 
nos dois distritos há coleta regular pela Prefeitura, feita uma vez por 
semana com caminhão compactador (Figura 2042). 

Figura 2041. Poço tubular no distrito Monte Alto

 

Figura 2042. Resíduos acondicionados para a coleta 
em Simione 
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6.13.3 Juara 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 690 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
11º13’05’’S e 57º26’25’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
33.851 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento de 0,65%. 
As principais atividades econômicas são a agricultura, com lavouras temporárias de soja e milho, pecuária bovina e 
extrativismo madeireiro. A região urbana de Juara está inserida dentro da Região Hidrográfica Amazônica, e os principais 
corpos hídricos da região são o rio Arinos, o córrego dos Saltos e o córrego Alcebíades. Quanto às características do território, 
identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado. Possui clima equatorial continental úmido. A precipitação anual média é 
de 1.900 mm. Nota-se a ausência de Plano Diretor no município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A concessionária Águas de Juara Ltda. é a responsável pelos serviços 
de abastecimento de água. O sistema é composto por captação 
superficial no córrego Alcebíades (Figura 2043), adutoras de água 
bruta, três ETAS (Figura 2044 e Figura 2045), dois reservatórios 
(Figura 2046), adutoras de água tratada, rede de distribuição de água 
tratada com 124,7 km de extensão e 9.825 ligações prediais ativas. O 
sistema não é intermitente. Há laboratório para realizar as análises 
físico-químicas e microbiológicas (Figura 2047). Os indicadores do 
sistema de abastecimento de água estão apresentados na Tabela 402, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de 
macromedidores no sistema de abastecimento de água, sendo que a 
produção é estimada a partir da vazão das bombas e do tempo de 
funcionamento; o córrego Alcebíades recebe poluentes ao longo do 
trecho que corta o perímetro urbano, incluindo seus afluentes. 

Tabela 402. Indicadores de desempenho do SAA de Juara 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 3,78 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 124,73 Km 

Volume total produzido diário 4.082 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 118,78 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 20,81 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação 
instalado 

3.100 m³ 

Capacidade de tratamento das 
ETAs 

360 m³/hora 
 

Figura 2043. Captação no 
córrego Alcebíades

 

Figura 2044. Vista das 
2 ETAs de concreto

 

Figura 2045. Vista da 
ETA metálica

 

Figura 2046. 
Reservatório RAP-02

 

Figura 2047. Laboratório para 
análises físico-químicas

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A concessionária Águas de Juara Ltda. é a responsável pelo 
esgotamento sanitário de Juara. A sede urbana conta com rede 
coletora para atender 60% dos consumidores e apenas 50% contam 
com ligação domiciliar e intradomiciliar. Outros 50% utilizam soluções 
individuais, em sua maioria inadequadas como fossa rudimentar, e 
outra parte conta com soluções adequadas como fossa séptica e 
sumidouro. O atual sistema de esgotamento sanitário conta com 
101,90 km de rede coletora e 5.190 ligações domiciliares e 
intradomiciliares ativas, duas EEEs, 1,85 km de emissário e uma ETE, 
contendo gradeamento e desarenador (Figura 2048), reator anaeróbico 
RALF (Figura 2049), filtro biológico (Figura 2050) e lagoa de maturação 
(Figura 2051). Após o tratamento, o efluente é lançado no córrego dos 
Saltos (Figura 2052). 

Tabela 403. Indicadores de desempenho do SES de Juara 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 60 % 
Índice de coleta de esgoto 50 % 

Índice de tratamento de esgotos 100 % 
 

A Tabela 403 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. Principais deficiências encontradas: lodo produzido no leito de secagem com destinação 
incorreta; ausência de agência reguladora para os serviços de esgotamento sanitário; DBO do efluente tratado acima do valor 
recomendado pela outorga da Sema-MT. 

Figura 2048. Gradeamento 
e desarenador na ETE

 

Figura 2049. Vista do 
Ralf e Filtro Biológico 

 

 

Figura 2050. Filtro 
Biológico na ETE 

 

 

Figura 2051. Vista da 
Lagoa de Maturação na 

ETE

 

Figura 2052. Córrego dos 
Saltos no local de recebimento 

de efluente tratado
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Juara abrange o rio Arinos, e alguns córregos sem 
nome que compõem o sistema de macrodrenagem. A sede do município 
possui malha viária com extensão de 290 km, sendo 180 km pavimentada. 
Do total das vias, 168,89 km possuem drenagem superficial com meio-fio 
e sarjeta e 11,11 km, drenagem profunda com bocas de lobo, poços de 
visita e galerias de águas pluviais. Os dispositivos, em sua maioria, 
encontram-se em bom estado de conservação (Figura 2053 e Figura 
2054). Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão 
apresentados na Tabela 404, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas identificados no perímetro urbano: ligações 
clandestinas de esgoto na rede pluvial; ineficiência nos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos existentes; pontos de 
alagamento; pontos de erosão (Figura 2055); dispositivos danificados 
(Figura 2056 e Figura 2057). 

Tabela 404. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 
58,24 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 
3,83 % 

Extensão total de vias do 
município 

290 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

180 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 2053. Boca de lobo 

  

Figura 2054. Boca de 
lobo 

 

Figura 2055. Erosão  na 
Rua Boa Vista

 

Figura 2056. Boca de 
lobo sem manutenção

 

Figura 2057. Boca de lobo 
obstruída com terra 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos, que dispõe de 26 
funcionários, três caminhões compactadores e um basculante para a 
coleta (Figura 2058). Os resíduos são acondicionados em lixeiras 
improvisadas e tambores plásticos (Figura 2059). Não há tratamento dos 
resíduos e todo material coletado é disposto em vazadouro a céu aberto 
[lixão] (Figura 2060), distante 6,5 km da cidade. Os indicadores de 
qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados 
na Tabela 405, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico.  

Tabela 405. Indicadores dos serviços de limpeza urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,74 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro licenciado por empresa privada. Não há 
programa de educação ambiental e nem de coleta seletiva. Contudo, foram identificados dois locais de recebimento de 
resíduos recicláveis que compram e vendem os resíduos, denominado Reginaldo Reciclagem e Loja Autopeças e Mecânica 
(Figura 2061). Existem no município catadores autônomos que coletam e comercializam o material por eles recolhido (Figura 
2062). O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol 
freático, sendo um área de risco. 

Figura 2058. Veículo para 
coleta de RSU

 

Figura 2059. Lixeira 
improvisada em Juara

 

Figura 2060. Lixão de 
Juara

 

Figura 2061. Barracão 
de recicláveis

 

Figura 2062. Catadores de 
resíduos recicláveis

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os distritos Águas Claras e Paranorte, as 
comunidades Jaú e Catuí e os assentamentos Água Boa e Casulo. 
Quanto ao abastecimento de água, as localidades utilizam poços 
tubulares, cacimbas e roda d’água. O sistema de esgotamento sanitário 
utilizado nas localidades se baseia em soluções individuais inadequadas 
(fossa negra e rudimentar) e escoamento a céu aberto (Figura 2063). No 
que tange ao manejo de águas pluviais, os distritos Paranorte e Jaú 
possuem pavimentação asfáltica apenas nas avenidas principais e não há 
presença de sarjetas nem de galerias para transporte do volume de águas 
pluviais produzido. Observou-se locais suscetíveis a processos erosivos. 
Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, nos distritos de 
Águas Claras e Paranorte há coleta pública realizada pela Prefeitura, 
enquanto nas demais localidades não há coleta, e os resíduos produzidos 
são enterrados e/ou queimados (Figura 2064). 

Figura 2063. Disposição de efluente de pia a céu aberto 
em Jaú 

 

Figura 2064. Vala para disposição de resíduos em Jaú 
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6.13.4 Novo Horizonte do Norte 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 663 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
11º24’43’’S e 57º51’03’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 3.876 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento de 0,66%. As 
principais atividades econômicas são a agricultura, com lavouras temporárias de arroz e café e pecuária bovina de corte e 
leiteira. A região urbana de Novo Horizonte do Norte está inserida dentro da Região Hidrográfica Regional do Juruena-Teles 
Pires, e situa-se na margem direita do rio Arinos. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a 
suavemente ondulado. Possui clima equatorial continental úmido. A precipitação anual média é de 1.900 mm. Nota-se a 
ausência de Plano Diretor no município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água de Novo Horizonte do Norte (Figura 
2065). O sistema é composto por captação superficial no ribeirão 
Caracol (Figura 2066), adutora de água bruta, duas ETAs (Figura 2067 
e Figura 2068), dois reservatórios (Figura 2069), rede de distribuição de 
água tratada com 34 km de extensão, em PVC e 610 ligações 
domiciliares ativas. O sistema apresenta uma estrutura onde todos os 
dispositivos se encontram em bom estado de conservação, distribui 
uma água de boa qualidade, porém, uma gestão com pouco controle e 
informações. Os indicadores do sistema de abastecimento de água 
estão apresentados na Tabela 406, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de 
fiscalização de ligações clandestinas; falta de campanhas ou programa 
de educação ambiental; elevado índice de perdas de água, chegando a 
46,73%; produção do sistema acima do necessário; consumo per capita 
elevado para o porte da população do município; ausência de 
setorização do sistema de distribuição. 

Tabela 406. Indicadores de desempenho do SAA de Novo 
Horizonte do Norte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 3,02 R$/m³ 

Índice de hidrometração 97,79 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 34 Km 

Volume total produzido diário 563,4 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 157,22 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 % 

Índice de perdas na 
distribuição 

46,73 % 

Índice de inadimplência 15 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

550 m³ 

Capacidade de tratamento das 
ETAs 

72 m³/hora 
 

Figura 2065. Sede do 
DAE de Novo Horizonte 

do Norte

 

Figura 2066. Captação 
superficial no ribeirão 

Caracol

 

Figura 2067. Decantador 
de alta taxa - ETA 1

 

Figura 2068. Vista superior 
- ETA 2 

 

 

Figura 2069. Reservatório 
metálico RAP-02 

 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
esgotamento sanitário de Novo Horizonte do Norte. A disposição do 
esgoto sanitário é feita de forma individual, e a quase totalidade das 
residências do município possui fossa rudimentar (Figura 2070 e Figura 
2071). Algumas poucas residenciais apresentam o sistema de fossa 
séptica e sumidouro para destinar seu esgoto. A limpeza das fossas é 
realizada por meio de limpa-fossa. Há um projeto aprovado para a 
implantação de sistema de esgotamento sanitário por meio da Funasa. 
O projeto visa a implantação de ligações de esgoto, redes coletoras, a 
construção de uma estação elevatória e uma estação de tratamento de 
esgoto. Entretanto, o mesmo se encontra paralisado para atualização 
de preços para o processo de licitação. A Tabela 407 apresenta os 
indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências encontradas: ausência de controle da execução 
do sistema de tratamento individual; o município não dispõe de 
cadastro técnico dos sistemas individuais de tratamento de esgoto, 
existentes; ausência de fiscalização quanto aos sistemas individuais de 
tratamento de esgoto empregados nas edificações; paralisação da 
tramitação do projeto de esgotamento sanitário. 

Tabela 407. Indicadores de desempenho do SES de Novo 
Horizonte do Norte 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 2070. Fossa 
instalada em Novo 
Horizonte do Norte

 

Figura 2071. Fossa 
instalada em Novo 
Horizonte do Norte
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Novo Horizonte do Norte não é cortada por corpos 
hídricos, no entanto, drena para três sub-bacias, incluindo a do ribeirão 
Caracol – que compõem o sistema de macrodrenagem. A sede do município 
possui malha viária com extensão de 34 km, com 25,5 km pavimentadas. Do 
total das vias, 7,37 km possuem dispositivos de drenagem profunda (Figura 
2072 e Figura 2073). As medidas tomadas para a manutenção do sistema 
de drenagem urbana são apenas a limpeza de bueiros, varrição e limpeza 
de vias, porém, com ineficiência, principalmente em relação à manutenção e 
reconstrução das bocas de lobo. Os indicadores do sistema de drenagem 
pluvial estão apresentados na Tabela 408, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas identificados no perímetro urbano: ausência de 
manutenção e fiscalização dos dispositivos existentes; pontos de 
alagamento; pontos de erosão; ausência de dissipadores de energia nas 
descargas existentes; dispositivos danificados (Figura 2074 e Figura 2075). 

Tabela 408. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 
75 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 
21,67 % 

Extensão total de vias do 
município 

34 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

25,5 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 2072. Poço de visita 
no município

 

Figura 2073. Boca de lobo em 
via pavimentada 

 

Figura 2074. Boca de lobo 
danificada 

 

Figura 2075. Boca de lobo danificada 
 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, que dispõe de quatro 
funcionários e um caminhão-caçamba para a coleta (Figura 2076). Os 
resíduos são acondicionados em lixeiras improvisadas e tambores plásticos. 
Não há tratamento dos resíduos, e todo material coletado é disposto em 
vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 2077 e Figura 2078), distante 7 km da 
cidade. Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de 
resíduos estão apresentados na Tabela 409, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Tabela 409. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,72 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

A disposição dos resíduos de forma inadequada propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos. Os 
resíduos dos serviços de saúde são coletados, tratados e dispostos em aterro licenciado por empresa privada (Figura 2079). 
Não há programa de educação ambiental nem de coleta seletiva. O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi 
implementado sem os dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo um área de risco (Figura 2080). 

Figura 2076. Veículo 
utilizado na coleta de RSU 

 

 

Figura 2077. Lixão de Novo 
Horizonte do Norte 

 

 

Figura 2078. Vala aberta 
no lixão  

 

 

Figura 2079. 
Acondicionamento dos 

RSS 

 

Figura 2080. Cemitério 
de Novo Horizonte do 

Norte 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o distrito de Carvalho I. Quanto ao abastecimento de 
água, é utilizado um poço tubular de 60 m. O tratamento é realizado por 
meio de clorador de pastilha, sendo utilizadas quatro pastilhas por mês. No 
local, também se encontra um reservatório elevado, metálico, tipo taça e 
com capacidade para 20 m³ (Figura 2081). O sistema de esgotamento 
sanitário utilizado se baseia em soluções individuais inadequadas (fossa 
negra e rudimentar). O efluente proveniente de pias e tanques é despejado 
a céu aberto em quintais e ruas. No que tange ao manejo de águas pluviais, 
no distrito não possui pavimentação asfáltica nem dispositivos de drenagem 
para escoamento superficial. Observou-se locais suscetíveis a processos 
erosivos devido ao escoamento de águas pluviais. Quanto à coleta e 
destinação final dos resíduos sólidos, no distrito não há coleta pública de 
resíduos pela Prefeitura. Os resíduos são levados pelos moradores até um 
bolsão de lixo, ou aglomerados nas propriedades e nas margens de vias 
públicas e posteriormente queimados (Figura 2082). 

Figura 2081. Poço tubular utilizado para 
abastecimento de Carvalho I 

 

Figura 2082. Bolsão de lixo em Carvalho I 
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6.13.5 Porto dos Gaúchos 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 644 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
11º43’25’’S e 57º22’10’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 5.283 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento de -0,39%. As 
principais atividades econômicas são a agricultura, com lavouras temporárias de soja e milho e pecuária bovina de cria, recria 
e corte. A região urbana de Porto dos Gaúchos está inserida dentro da Região Hidrográfica Amazônica, e o principal curso 
d’água da área é o rio Arinos. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado. 
Possui clima equatorial continental úmido. A precipitação anual média é de 1.926,68 mm. Nota-se a ausência de Plano Diretor 
no município. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água de Porto dos Gaúchos. O sistema 
é composto por captação superficial no rio Arinos (Figura 2083), 
adutora de água bruta, uma ETA (Figura 2084), um reservatório 
(Figura 2085), adutora de água tratada, casa de química (Figura 
2086), 35 km de rede de distribuição de água tratada em PVC e 1.462 
ligações domiciliares ativas. Há equipamentos para realizar apenas a 
análise de cloro residual, pH e turbidez, faltando para análise 
microbiológica. Existe também um local para estoque de material de 
reposição, nos serviços de manutenção e reparo (Figura 2087). Os 
indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 410, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de 
macromedidor; volume de reservação insuficiente; consumo per 
capita acima do recomendado; ETA operando acima da capacidade e 
em péssimo estado de conservação, faltando substituição do material 
filtrante, e limpeza interna dos seus componentes; laboratório não 
possui equipamentos para análise microbiológica da água; índice de 
perdas considerado médio (pode ser reduzido). 

Tabela 410. Indicadores de desempenho do SAA de Porto 
dos Gaúchos 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,65 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 35 Km 

Volume total produzido diário 973,59 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 282,74 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 34,76 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação instalado 200 m³ 

Capacidade de tratamento das 
ETA 

18 m³/hora 
 

Figura 2083.Captação 
superficial no rio 

 

Figura 2084. ETA de 
Porto dos Gaúchos

 

Figura 2085. 
Reservatório RAP-01

 

Figura 2086. Casa de 
química da ETA

 

Figura 2087. Sala de estoque 
de materiais

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o responsável pelo 
esgotamento sanitário de Porto dos Gaúchos. Destaca-se que o 
município não dispõe de sistema de esgotamento sanitário público. A 
população em geral faz o uso de sistemas de disposição do esgoto 
sanitário individuais inadequados, como fossas rudimentares ou 
negras (Figura 2088 e Figura 2089) , e em alguns casos, com 
soluções adequadas tipos fossa séptica e sumidouro. De acordo com 
a Prefeitura, a execução do sistema individual é geralmente realizado 
sem projeto adequado e também não há manutenção periódica. Não 
foi identificado lançamentos de esgoto sem tratamento nas vias 
públicas ou em corpos hídricos na sede urbana do município de Porto 
dos Gaúchos. A Tabela 411 apresenta os indicadores do sistema de 
esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 411. Indicadores de desempenho do SES de Porto 
dos Gaúchos 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 2088. Fossa 
implantada na Rua Rio de 

Janeiro

 

Figura 2089. Fossa 
implantada na Rua Rio de 

Janeiro

 

Principais deficiências encontradas: ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo para toda área urbana; falta de 
fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento de esgoto empregados nas edificações; inexistência de ações que 
exijam a adequação das fossas absorventes ou rudimentares existentes para fossa séptica conjugada com sumidouro; o 
município não dispõe de cadastro técnico atualizado; na época das chuvas, ocorre extravasamento de algumas fossas, 
fazendo com que esses líquidos cheguem aos cursos d’água. 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Porto dos Gaúchos é margeada pelo rio Arinos e por 
córregos sem nome – que compõem o sistema de macrodrenagem (Figura 
2090). A sede do município possui malha viária com 32,85 km de 
extensão, sendo 15,23 km pavimentados. Do total das vias, 15,32 km 
possuem drenagem superficial com meio-fio e sarjeta e 0,55 km, drenagem 
profunda com bocas de lobo, poços de visita e galerias de águas pluviais. 
A Prefeitura não possui cadastro da rede de drenagem existente, e não há 
uma rotina estabelecida para a manutenção das mesmas. Os indicadores 
do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 412, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais problemas no perímetro urbano: ausência de manutenção 
preventiva e corretiva dos dispositivos existentes; pontos de empoçamento 
de água nas sarjetas (Figura 2091); pontos de erosão (Figura 2092, Figura 
2093 e Figura 2094); dispositivos danificados. 

Tabela 412. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 
46,63 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 
1,67 % 

Extensão total de vias do 
município 

32,85 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

15,23 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Não - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 2090. Rio Arinos 
 

 

Figura 2091. Ponto de 
empoçamento de água

 

Figura 2092. Erosão na 
Av. Mato Grosso

 

Figura 2093. Erosão na 
Av. Mato Grosso

 

Figura 2094. Erosão na 
Av. Diamantino 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, que dispõe de quatro 
funcionários, um trator agrícola-carreta para 3 m³, e um caminhão-
basculante de 6 m³ para a coleta (Figura 2095). Os resíduos são 
acondicionados em cestos suspensos em cercas ou colocados nas 
calçadas (Figura 2096). O município encaminha os seus resíduos 
domiciliares e comerciais coletados para um aterro sanitário na cidade de 
Sorriso, no distrito de Primaverinha.  

Tabela 413. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,80 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

100 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

Há uma área de transbordo para armazenamento dos resíduos antes da coleta, para posterior encaminhamento ao aterro da 
Sanorte. O transbordo não é licenciado, não cumpre com as exigências e condições necessárias para evitar a contaminação, 
sendo depositado em caçamba sem cobertura e proteção (Figura 2097). Os resíduos dos serviços de saúde são coletados, 
tratados e dispostos em aterro licenciado por empresa privada. Existe uma área para disposição de resíduos de limpeza 
urbana que também recebe resíduos volumosos (Figura 2098). Porto dos Gaúchos incentiva a segregação dos recicláveis nas 
escolas para facilitar o trabalho dos catadores, tendo também o reaproveitamento de pneus para obras de arte (Figura 2099). 
Os indicadores de qualidade da limpeza urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 413, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 2095. Veículo 
utilizado para coleta de 

RSU

 

Figura 2096. 
Acondicionamento dos 

resíduos em cerca

 

Figura 2097. Estação de 
transbordo existente 

 

 

Figura 2098. Área de 
disposição de RCD e 

podas

 

Figura 2099. Canteiros 
com reaproveitamento de 

pneus

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o distrito Novo Paraná e o povoado Gleba de São 
João. Quanto ao abastecimento de água, é utilizado um poço tubular e 
uma mina d’água (Figura 2100). O sistema de esgotamento sanitário 
utilizado se baseia em soluções individuais (fossa negra e rudimentar). O 
efluente provindo de pias e tanques é despejado a céu aberto em quintais 
e ruas. No que tange ao manejo de águas pluviais, os locais possuem 
pavimentação asfáltica apenas nas ruas principais, não possuindo sarjetas 
nem galerias para escoamento superficial (Figura 2101). Quanto à coleta e 
destinação final dos resíduos sólidos, nos locais há coleta pública regular 
pela Prefeitura. Ambas as comunidades rurais apresentam coleta seletiva. 
Os resíduos são coletados uma vez por semana e encaminhados à 
estação de transbordo do município. 

Figura 2100. Mina d’água em Gleba de São João

 

Figura 2101. Via pavimentada em Novo Paraná
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6.13.6 Tabaporã 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião norte mato-grossense, a 643 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
11º18’06’’S e 56º49’07’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 9.309 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento, de -1,68%. As 
principais atividades econômicas são a agricultura com lavouras de soja, milho, arroz e algodão, pecuária bovina e extrativismo 
madeireiro. Tabaporã está inserido na Região Hidrográfica Regional Arinos e tem como principal corpo hídrico o rio Arinos. O 
município está sobre o aquífero Bacia do Parecis. Quanto às características do território, identifica-se um relevo muito suave a 
colinoso, clima equatorial continental úmido, com temperatura média variando de 24,7 a 25,7°C, e precipitação anual média de 
1.900 mm. Nota-se a ausência de Plano Diretor. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Serviço de Água e Esgoto (SAE) é o órgão responsável pelo serviço 
de abastecimento de água de Tabaporã (Figura 2102). O sistema é 
composto por duas captações subterrâneas em nascentes e captação 
superficial no córrego Olarias (Figura 2103), adutora de água bruta, 
duas ETAs e um Filtro Russo (Figura 2104 e Figura 2105), dois 
reservatórios, adutora de água tratada, casa de química, 39,10 km de 
rede de distribuição de água tratada, em PVC, 1.512 ligações 
domiciliares ativas. Há um equilíbrio econômico-financeiro no sistema 
com superávit, e o sistema não é intermitente. Os indicadores do 
sistema estão apresentados na Tabela 414, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de 
macromedidor; ausência de hidrometração em 100% das ligações; 
sistema não automatizado; falta de equipamentos de análise 
laboratorial (microbiológico); índice de perdas elevadas; não há 
outorga junto ao órgão ambiental; ausência de tratamento de lodo das 
ETAs e descarte inadequado no terreno do SAE. Foi observado 
também o descarte da água de lavagem dos filtros e decantadores no 
terreno do SAE (Figura 2106). 

Tabela 414. Indicadores de desempenho do SAA de 
Tabaporã 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,62 R$/m³ 

Índice de hidrometração 88,7 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 39,1 Km 

Volume total produzido diário 1.620 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 173,27 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

99,8 % 

Índice de perdas na distribuição 48,3 % 

Índice de inadimplência 2,78 % 

Índice de fluoretação de água 0,00 % 

Volume de reservação 
instalado 

700 m³ 

Capacidade de tratamento das 
ETAs 

145 m³/hora 
 

Figura 2102. Sede do 
SAE de Tabaporã

 

Figura 2103. Captação 
no córrego Olarias

 

Figura 2104. Filtro 
Russo em Tabaporã

 

Figura 2105. ETA 1 
metálica em reforma

 

Figura 2106. Descarte de 
água de lavagem da ETA 1

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Serviço de Água e Esgoto (SAE) é o responsável pelo esgotamento 
sanitário de Tabaporã. Destaca-se que o município não dispõe de 
sistema de esgotamento sanitário público. Os consumidores em geral 
fazem o uso de sistemas de disposição do esgoto sanitário individuais 
inadequados como fossas negras ou rudimentares (Figura 2107 e 
Figura 2108), sendo que em alguns casos utiliza-se soluções 
adequadas como fossa séptica conjugada com sumidouro. De acordo 
com informações da Prefeitura, a execução do sistema individual é 
geralmente realizado sem projeto adequado e também não há 
manutenção periódica. Não foram identificados lançamentos de esgoto 
sem tratamento nas vias públicas ou em corpos hídricos. A Tabela 415 
apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Principais deficiências encontradas nos serviços de esgotamento 
sanitário: ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo 
para a sede urbana; ausência de fiscalização quanto aos sistemas 
individuais de tratamento de esgoto empregados nas edificações; 
inexistência de ações que exijam a adequação das fossas absorventes 
ou rudimentares existentes para fossa séptica conjugada com 
sumidouro; indisponibilidade de cadastro técnico atualizado das 
soluções adotadas; práticas construtivas de fossas rudimentares nas 
calçadas. 

Tabela 415. Indicadores de desempenho do SES de 
Tabaporã 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Figura 2107. Fossa 
rudimentar ao lado da 

ligação de água

 

Figura 2108. Fossa 
rudimentar sem laje de 

cobertura 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A região urbana de Tabaporã é margeada pelo rio Arinos e por córregos 
sem denominação – que compõem o sistema de macrodrenagem. A sede 
do município possui malha viária com extensão de 52,5 km, sendo 26 km 
pavimentados. Do total das vias, 26 km possuem drenagem superficial com 
meio-fio e sarjeta e 2,6 km, drenagem profunda com bocas de lobo, poços 
de visita e galerias de águas pluviais (Figura 2109). A Prefeitura não possui 
cadastro da rede de drenagem existente e não há uma rotina estabelecida 
para a manutenção preventiva e corretiva do sistema de microdrenagem 
existente. Os indicadores do sistema estão apresentados na Tabela 416, 
tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Principais problemas identificados no sistema de drenagem: ausência de 
manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos existentes; pontos de 
empoçamento de água nas sarjetas; pontos de erosão (Figura 2110 e 
Figura 2111); dispositivos danificados (Figura 2112 e Figura 2113). 

Tabela 416. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 
49,52 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 
4,95 % 

Extensão total de vias 
urbanas 

52,5 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

26 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Não - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 2109. Rua 
pavimentada com meio-

fio e sarjeta 

 

Figura 2110. Erosão na 
Rua Sandra, esquina 

com a Rua Wilson 
Geovedi

 

Figura 2111. Erosão na Rua 
Paraíba  

 

 

Figura 2112. Boca de 
lobo danificada na Av. Zé 

Paraná

 

Figura 2113. Boca de lobo 
danificada na Av. Zé 

Paraná

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final dos RSU são 
de responsabilidade da Secretaria de Obras, que dispõe de sete 
funcionários e um caminhão-basculante de 12 m³ para coleta e transporte. 
Os resíduos são acondicionados em lixeiras improvisadas e tambores 
plásticos (Figura 2114). Não há tratamento dos resíduos e todo material 
coletado é disposto em vazadouro a céu aberto [lixão] (Figura 2115). Os 
indicadores de qualidade de manejo de resíduos são apresentados na 
Tabela 417, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. A disposição dos resíduos de forma inadequada 
propicia a contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos.  

Tabela 417. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 
resíduo 

0,88 
Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta de RSU 

100 
% 

Índice de disposição final 
adequado dos RSU 

0 
% 

Coleta seletiva Não - 
 

Os resíduos dos serviços de saúde são coletados e incinerados de forma inadequada no terreno ao fundo do hospital municipal 
(Figura 2116). Não há programa de educação ambiental nem de coleta seletiva. Contudo, há dois catadores que realizam a 
coleta de recicláveis no lixão. A separação dos recicláveis ocorre no próprio lixão, onde esses resíduos são acondicionados em 
bags para serem comercializados (Figura 2117) O cemitério não possui licenciamento ambiental e foi implementado sem os 
dispositivos para proteção do solo e lençol freático, sendo uma área de risco. Também foram observados bolsões de lixo no 
município (Figura 2118. 
Figura 2114 Lixeira para 

acondicionamento

 

Figura 2115 Lixão de 
Tabaporã

 

Figura 2116 Incinerador 
inadequado de RSS

 

Figura 2117 Recicláveis 
já separados no lixão

 

Figura 2118. Resíduos 
volumosos no lixão

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o povoado Nova Fronteira e o assentamento 
Americana do Norte. Quanto ao abastecimento de água, são utilizados 
poços tubulares (Figura 2119). O sistema de esgotamento sanitário 
utilizado se baseia em soluções individuais inadequadas (fossa negra e 
rudimentar). O efluente provindo de pias e tanques é lançado a céu aberto 
em quintais e ruas. No que tange ao manejo de águas pluviais, nenhum 
local possui pavimentação ou dispositivos de drenagem. Quanto à coleta e 
destinação final dos resíduos sólidos, em Nova Fronteira há coleta diária de 
resíduos pela Prefeitura, enquanto que em Americana do Norte há coleta 
de resíduos domésticos e comerciais, duas vezes na semana, realizado por 
um morador, com uso de um trator com reboque. Todos os tipos de 
resíduos do local são levados para um lixão (Figura 2120). 

Figura 2119. Poço tubular em Nova Fronteira 

 

Figura 2120. Lixão de Americana do Norte
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6.14 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NASCENTE DO ARAGUAIA 

APRESENTAÇÃO 

Criado em dezembro de 2005, o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Nascente do Araguaia é 
formado pelos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Guiratinga, Itiquira, São José do Povo e 
Tesouro, ocupando uma área de 29.839,31 km². Juntos, esses municípios representam 75.867 habitantes, de acordo com a 
estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2017. 

Os municípios que fazem parte deste consórcio apresentam as suas cidades localizadas no sudeste do Estado de Mato 
Grosso, com forte ligação com terras indígenas xavantes, o mais populoso grupo indígena do Estado e abriga as nascentes 
dos rios Garças e Araguaia. Todos os municípios do consórcio apresentam como principal atividade econômica a agropecuária 
e o turismo, principalmente Alto Araguaia. O município de Rondonópolis, embora não pertença ao consórcio, é o principal polo 
comercial e econômico da área.  

Quanto as legislações que permitem ações de planejamento físico-territorial, três municípios apresentam Plano Diretor 
Participativo, Alto Garças, Alto Taquari e Guiratinga. Também três municípios apresentam legislação referente ao uso, 
ocupação e zoneamento do solo urbano: Itiquira, São José do Povo e Tesouro. Assim, a maioria dos municípios do consórcio 
não apresenta legislação que garanta o mínimo possível de planejamento físico-territorial. Destaca-se ainda a inexistência de 
estrutura administrativa, nas prefeituras desses municípios, de órgão específico de planejamento físico-territorial. A área do 
consórcio se encontra no sul do chamado “Vale dos Esquecidos”. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água envolve o conjunto de 
captações de águas, tubulações, estações de tratamento, 
reservatórios, equipamentos e demais instalações destinadas 
ao fornecimento de água potável. A prestação do serviço no 
consórcio é do tipo pública em todos os municípios. No que se 
refere à captação, dois dos municípios são abastecidos 
exclusivamente por mananciais superficiais, quatro por poços 
subterrâneos e dois contam com os dois tipos. Três municípios 
realizam tratamento convencional (ETA), enquanto que cinco 
fazem apenas simples desinfecção. A distribuição da água é 
pressurizada em dois municípios, por gravidade em outros dois 
e em quatro dispõe de sistema composto por gravidade e 
pressurizado, conforme Quadro 14 

Quadro 14. Caracterização do Sistema de Abastecimento de Água 

Municípios 
Prestação 
de serviço 

Tipo de 
captação 

Tipo de 
 tratamento 

Alto Araguaia Público Superficial Desinfecção 

Alto Garças Público Superficial Convencional 

Alto Taquari Público Subterrânea Desinfecção 

Araguainha Público Subterrânea Desinfecção 

Guiratinga Público Mista Convencional 

Itiquira Público Subterrânea Desinfecção 

São José do Povo Público Subterrânea Desinfecção 

Tesouro Público Mista Convencional 
 

Apenas duas sedes municipais não possuem cobertura de 100% do SAA: Alto Araguaia e Alto Taquari, com índices de 
93,70% e 98,6%, respectivamente. Quanto à macromedição, apenas dois municípios apresentam qualquer tipo de medição, 
sendo o índice de 100% em Itiquira e São José do Povo. No que se refere à micromedição, destacam-se Araguaia com 
ausência de micromedição. Mais: todos os municípios apresentam índices de perdas de água no sistema de distribuição 
superiores a 45%, com exceção de São José do Povo, índice de 32,95%, com destaque para Itiquira, Guiratinga e Alto Taquari 
– com índices superiores a 60%, de acordo com a Figura 2121. 

Figura 2121. Indicadores de desempenho do sistema de abastecimento e água 

 
  

ALTO
ARAGUAIA

ALTO
GARÇAS

ALTO
TAQUARI

ARAGUAINHA GUIRATINGA ITIQUIRA
SÃO JOSÉ DO

POVO
TESOURO

COBERTURA (%) 93,70% 100,00% 98,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

MICROMEDIÇÃO (%) 87,55% 100,00% 96,67% 0,00% 65,00% 44,00% 100,00% 60,00%

MACROMEDIÇÃO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

PERDAS (%) 47,82% 46,82% 62,00% 57,10% 62,08% 64,90% 32,95% 57,74%
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Em relação à intermitência do sistema de distribuição, apenas nos municípios de Alto Garças, Guiratinga e São José do Povo é 
verificada a interrupção do abastecimento por período de tempo superior a 6 horas; os demais municípios garantem o 
fornecimento de água de forma contínua. O consumo médio diário de água entre os municípios é de 166,9 litros/hab.dia, com 
destaque São José do Povo, que apresenta o maior per capita, de 216,17 litros/hab.dia. Nota-se que todos os municípios 

realizam cobrança pelo uso da água, sendo a tarifa média de Itiquira a mais alta, de R$ 8,50/m³ de água, e a de Tesouro a 
mais baixa, de R$ 1,00/m³. Observa-se que em três municípios não foi possível determinar o índice de inadimplência; nota-se 
que Tesouro apresenta o maior índice do consórcio com 80,0% de inadimplência, seguido de Alto Taquari com 40,0%, Itiquira 
com 22,93%, Alto Garças com 8% e Alto Araguaia com 5,11%. A Figura 2122, Figura 2123 e Figura 2124 demonstram os 
gráficos. 

Figura 2122. Consumo médio diário de água 
(l/hab.dia) 

 

Figura 2123. Tarifa média de água (R$/m³)  
 

 

Figura 2124. Índice de inadimplência (%) 
 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário é 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. A prestação do serviço de esgotamento sanitário coletivo é observada em um município: Alto Araguaia 
apresenta um sistema com 6,26% de cobertura de rede coletora, com uma ETE em fase final de implantação no período da 
visita. As demais sedes urbanas não dispõem de prestação do serviço de esgotamento sanitário, de maneira que a disposição 
do esgoto sanitário se dá por soluções individuais, fossas sépticas e sumidouros, fossas negras ou rudimentares e escoamento 
a céu aberto. 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O manejo das águas pluviais corresponde ao conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações de drenagem, do transporte, 
detenção/retenção para o amortecimento de cheias, do tratamento e 
disposição final das águas pluviais. A Figura 2125 expõe os índices 
de micro e macrodrenagem.  

Com exceção de Araguainha, todos os municípios possuem mais de 
50% de suas vias pavimentadas e com cobertura de microdrenagem 
superficial. Observam-se baixos índices de microdrenagem 
profunda (bocas de lobo, galerias, canais) com valores inferiores a 
15% com exceção de Araguainha, que apresenta índice de 33%, em 
Alto Taquari, Guiratinga e Itiquira não foi possível efetuar a 
quantificação devido à falta de cadastro do sistema. Observam-se 
pontos de erosão em todos os municípios; além disso, verifica-se a 
ocorrência de alagamentos em todo o consórcio. 

Figura 2125. Índice de microdrenagem superficial e profunda (%)

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O manejo de resíduos sólidos compreende o conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas.  

A prestação do serviço no consórcio é de responsabilidade pública 
em todos os municípios. A cobertura do serviço de coleta é de 100% 
nas sedes urbanas, com exceção de Guiratinga, Itiquira e Tesouro, 
com valores de 99%, 90% e 99% de cobertura de coleta, 
respectivamente. A produção diária média é de 0,89 kg/hab.dia, 
sendo Alto Garças o maior gerador (1,28kg/hab.dia) e Araguainha 
com a menor produção, de 0,51 kg/hab.dia (Figura 2126). Todos os 
municípios utilizam vazadouros a céu aberto (lixão). 

Figura 2126. Produção média diária de resíduos sólidos 
(Kg/hab.dia) 
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6.14.1 Alto Araguaia 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 426 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
17°11’35’’S e 53°17’20’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
18.164 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (3,21%). Alto 
Araguaia possui sua base econômica assentada no setor secundário e primário, pelo setor de indústria e serviços, além da 
pecuária e agricultura. O município está inserido na Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia e do Paraguai, e os principais 
corpos hídricos são os rios Araguaia, Araguainha, Ariranha, e os córregos Gordura e Boiadeiro. Quanto às características do 
território, identifica-se um relevo plano a suavemente ondulado, clima tropical, com precipitação média anual 1.682 mm e 
temperatura média anual de 23ºC. Nota-se a presença de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline 
o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O abastecimento de água é de responsabilidade da 
Divisão de Água e Esgoto do município – DIVAES 
(Figura 2127). O sistema de abastecimento de 
água atual é composto por duas captações 
superficiais de água, sendo uma no córrego 
Gordura (Figura 2128) e outra no córrego Sapé; 
tratamento simplificado por desinfecção com 
hipoclorito de cálcio (Figura 2129); três 
reservatórios (Figura 2130) e rede de distribuição 
de água, com 75,5 km de extensão e 5.244 
ligações domiciliares ativas. Foi identificada uma 
obra paralisada em fase final, referente a uma ETA 
(julho/2016). Composta por misturador rápido, 
flocodecantador e filtro ascendente (Figura 2131).  

Tabela 418. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,18 R$/m³ 

Índice de hidrometração 87,55 % 

Índice de macromedição 0,00 % 

Extensão da rede de água 75,50 Km 

Volume total produzido diário 4.252 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 148,61 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 93,70 % 

Índice de perdas na distribuição 47,82 % 

Índice de inadimplência 5,11 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 1.800 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 162 m³/hora 
 

Principais deficiências no sistema: necessidade de concluir a instalação de hidrômetros; ausência de macromedidores; falta de 
um laboratório equipado para realização das análises necessárias; ausência de automação nos sistemas de bombeamento; 
elevado índice de perdas na distribuição, e do consumo per capita produzido. Os indicadores do sistema de abastecimento de 
água estão apresentados na Tabela 418, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 

Figura 2127. Sede da 
DIVAES 

 

Figura 2128. Captação 
superficial 

 

Figura 2129. Sistema 
dosador de cloro  

 

Figura 2130. Reservatório 
de água  

 

Figura 2131. ETA de 
Alto Araguaia 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A Divisão de Água e Esgoto do município – DIVAES é a responsável pelo serviço 
de esgotamento sanitário. Na área urbana, 6,26% do esgoto gerado é coletado e 
despejado diretamente no córrego Mané Falado (Figura 2132). O restante é 
tratado de forma individual, sendo a maioria por fossa rudimentar. Destaca-se 
que existe uma obra em execução referente ao esgotamento na área urbana, 
contemplando a instalação de redes coletoras, ligações domiciliares e construção 
de uma estação de tratamento de esgoto (ETE), para atender 15,51% do 
perímetro urbano. A ETE é composta por reator anaeróbio de fluxo ascendente 
(Figura 2133), seguido de filtro biológico, decantador secundário e leito de 
secagem, com capacidade para tratar 15,1 litros/s (Figura 2134).  

Tabela 419. Indicadores de desempenho do 
SES 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento 
urbano 

6,26 % 

Índice de coleta de 
esgoto 

6,26 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0 % 

 

Principais deficiências identificadas nos serviços de esgotamento sanitário: inexistência de fiscalização na execução das 
fossas, que acabam não atendendo aos requisitos referentes ao aspecto construtivo; o sistema de coleta e tratamento de 
esgoto em obras atenderá apenas 15,51% da sede urbana; grande número de residências localizadas em APP dos córregos 
urbanos, que devido à topografia local serão impossibilitados de interligação na rede coletora. A Tabela 419 apresenta os 
indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Figura 2132 Lançamento de esgoto no 
córrego 

 

Figura 2133. Reator anaeróbio de fluxo ascendente 

 

Figura 2134. Leito de secagem de lodo 
da ETE 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana está sob 
responsabilidade da Secretaria de Obras, entretanto não há Plano Diretor, 
nem uma lei específica a este sistema. O município possui uma malha viária 
com extensão de 94,05 km, sendo que 54,31 km são pavimentadas. 
Observa-se o andamento de obras de drenagem no perímetro urbano para 
evitar ocorrência de alagamentos (Figura 2135 e Figura 2136). Os principais 
problemas identificados na área urbano são: falta de cadastro técnico do 
sistema, falta de manutenção das bocas de lobo, danos no asfalto (Figura 
2137), lançamento de esgoto no córrego (Figura 2138) e ocorrência de 
alagamentos e erosões (Figura 2139).  

Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na 
Tabela 420, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Tabela 420. Indicadores de desempenho 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

57,78 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

11,83 % 

Extensão total de vias do 
município 

94,05 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

54,31 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 2135. Obra de 
drenagem em execução 

 

Figura 2136. Dissipador 
de energia em execução 

 

Figura 2137. Asfalto 
danificado 

 

Figura 2138. Asfalto 
danificado 

 

Figura 2139. Processo de 
erosão 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de coleta de resíduos sólidos domésticos e comerciais é realizado 
pela Prefeitura. A coleta é feita de segunda a sábado, com o auxílio de dois 
caminhões compactadores (Figura 2140) e de uma equipe composta por 16 
funcionários. Atualmente, a disposição final de todos os resíduos sólidos 
gerados no município como domiciliares, comerciais, de feiras, de varrição de 
ruas e de construção civil ocorre a céu aberto (lixão), a 10,5 km de distância 
do centro urbano (Figura 2141 e Figura 2142). Os resíduos sólidos dos 
serviços de saúde (RSS) dos grupos A, B e E são acondicionados para a 
coleta e transporte pela empresa privada Centro Oeste Ambiental a cada 15 
dias (Figura 2143). O tratamento e a disposição final desses resíduos são 
feitos em Rondonópolis. Ressalta-se que foram observados pontos de 
descarte de resíduos sólidos pela cidade, os chamados bolsões de lixo 
(Figura 2144). Os indicadores a respeito dos serviços limpeza urbana e 
manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 421, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 421. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 

resíduo 

0,88 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 

adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 2140. Caminhão 
compactador de coleta 

 

Figura 2141. Lixão de 
Alto Araguaia 

 

Figura 2142. Disposição 
de RDC no lixão

 

Figura 2143. RSS 
acondicionado  

 

Figura 2144. Bolsões de 
lixo na cidade 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o distrito do Buriti e os assentamentos Córrego Rico, 
Gato Preto, Paraíso e Colônia do Ariranha.  

Quanto ao abastecimento de água no distrito, é feito através de uma 
captação superficial em uma mina (Figura 2145). Nos assentamentos Gato 
Preto e Ariranha a captação é individual, onde cada morador tem o seu poço. 
Em relação ao esgotamento sanitário, todas as localidades se baseiam em 
soluções individuais inadequadas (fossa rudimentar). No que se refere ao 
manejo de águas pluviais, apenas Buriti possui pavimentação e drenagem; 
entretanto, nem todas as vias são pavimentadas, e apenas uma rua tem 
drenagem. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, no distrito 
ocorre a coleta por uma empresa terceirizada pela Prefeitura, que dispõe os 
resíduos coletados no lixão local. Já nas outras localidades os resíduos são 
postos em valas e queimados pelos próprios geradores (Figura 2146). 

Figura 2145. Mina d’água para captação 

 

Figura 2146. Vala com resíduos no assentamento 

 

  



Contém informações © CNES (2008), distribuição Spot Image S.A., França, todos os direitos
reservados.
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6.14.2 Alto Garças 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 366 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
16°43’10’’S e 53°37’30’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
11.532 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (2,19%). Alto 
Graças possui sua base econômica assentada no setor secundário e primário, pelo setor de indústria e serviços, além da 
pecuária e agricultura. O município está inserido na Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia e do Paraguai, e tem como 
principais corpos hídricos o ribeirão Bonito e o córrego Lajeadinho. Quanto às características do território, identifica-se um 
relevo plano a escarpado, clima tropical, com precipitação média anual 1.406 mm. Nota-se a ausência de legislação municipal 
específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Alto Garças é o 
responsável pelo serviço de abastecimento de água. O sistema é 
composto por captação superficial no córrego Lajeadinho (Figura 2147) 
e na mina d’água; ETA e tratamento simplificado da água; cinco 
reservatórios (Figura 2148), sendo dois desativados; rede de 
distribuição de água com 45 km de extensão, em PVC/PBA e 4.011 
ligações prediais; adutoras de água bruta e tratada. O tratamento da 
água captada do córrego é feito por filtro russo (Figura 2149) e cloração 
(Figura 2150), já a água proveniente da mina apenas recebe a cloração. 
O município dispõe de um sistema de automação na captação do 
córrego Lajeadinho e na unidade de tratamento (filtro russo). As 
principais deficiências no sistema são: aplicação da solução de sulfato 
de alumínio, de maneira improvisada sem bomba dosadora; lançamento 
da água de lavagem do filtro na via pública (Figura 2151); o sistema de 
captação da mina d’água não apresenta outorga ou licenciamento 
ambiental; ausência de macromedidores nos sistemas de captação; 
intermitência em grande parte do núcleo urbano; elevado índice de 
perdas na distribuição. Os indicadores do sistema de abastecimento de 
água estão apresentados na Tabela 422, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 422. Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,73 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 45,45 Km 

Volume total produzido diário 2.640 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 149,9 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 % 

Índice de perdas na 
distribuição 

46,82 % 

Índice de inadimplência 8 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação 
instalado 

820 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

110 m³/hora 

 

Figura 2147. Barragem 
no córrego Lajeadinho 

 

Figura 2148. 
Reservatório RAP-1 

 

Figura 2149. Filtro 
ascendente - russo 

 

Figura 2150. Desinfecção 
com cloro 

 

Figura 2151. Água de 
lavagem de filtro na rua 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE de Alto Garças é o órgão 
responsável pelo serviço de esgotamento sanitário. O município não 
dispõe de sistema de esgotamento sanitário coletivo. Os moradores 
utilizam soluções individuais, em sua maioria inadequadas, tipo fossas 
rudimentares ou negras (Figura 2152 e Figura 2153), e raramente 
fossas sépticas conjugada com sumidouros. Foram identificados 
sistemas individuais que utilizam filtro anaeróbio. A Tabela 423 
apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 

Tabela 423. Indicadores de desempenho do SES 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de esgotos 0 % 
 

Principais deficiências encontradas: inexistência de fiscalização na execução das fossas, o que acaba não atendendo aos 
requisitos referentes ao aspecto construtivo e limpeza periódica; a maioria da área do município está sujeita a contaminação, 
tendo em vista que percentual de mais de 95% da população do município utiliza fossa rudimentar. A Figura 2154 apresenta a 
localização das fontes de poluição inseridas nas respectivas microbacias. 
 

Figura 2152 Vista de suspiro de fossa 

 

Figura 2153. Laje de fossa 

 

Figura 2154 Fontes de poluição urbana 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana está sob 
responsabilidade da Secretaria de Obras. Destaca-se que a Prefeitura não 
possui cadastro técnico com informações sobre a quantidade e localização de 
vias pavimentadas e do sistema de drenagem. Dessa forma, a partir do 
levantamento em campo, contabilizou-se que o município possui malha viária 
com extensão de 76,39 km, sendo que 80,11% são pavimentadas, e que 
apenas 7,82% possui sistema de drenagem superficial (Figura 2155 e Figura 
2156). Na sede municipal não há canais artificiais ou galerias de grandes 
dimensões para o manejo das águas pluviais, desta maneira, o escoamento 
da microdrenagem é direcionada ao ribeirão Bonito (Figura 2157) e para as 
grotas urbanas. Principais tipos de problemas identificados na área urbana: 
ausência de manutenção preventiva e corretiva dos dispositivos de 
microdrenagem (Figura 2158); pontos de frequentes enxurradas e pontos de 
erosão (Figura 2159). Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão 
apresentados na Tabela 424, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 424. Indicadores de desempenho 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

80,11 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

7,82 % 

Extensão total de vias do 
município 

76,39 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

61,20 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 2155.  
Boca de lobo 

 

Figura 2156. Dispositivo 
de drenagem - grelha 

 

Figura 2157. Ribeirão 
Bonito 

 

Figura 2158. Boca de 
lobo obstruída  

 

Figura 2159. Via não 
pavimentada com erosão 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de coleta de resíduos sólidos domésticos e comerciais é realizado 
pela Prefeitura. A coleta é feita de segunda a sexta, com o auxílio de um 
caminhão compactador de 12 m³ (Figura 2160) e de uma equipe composta por 
dez funcionários. Atualmente, a disposição final de todos os resíduos sólidos 
gerados no município, como domiciliares, comerciais, de varrição de ruas, de 
construção civil, ocorre a céu aberto [lixão] (Figura 2161 e Figura 2162). Os 
resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSS) dos grupos A, B e E, são 
coletos e transportados pela Prefeitura. Os resíduos são destinados a um 
abrigo de alvenaria construído e enterrados na área do lixão do município 
(Figura 2163). Ressalta-se que foram observados pontos de descarte de 
resíduos sólidos pela cidade, os chamados bolsões de lixo (Figura 2164). Os 
indicadores a respeito dos serviços limpeza urbana e manejo de resíduos 
estão apresentados na Tabela 425, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 425. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 

resíduo 

1,28 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta de 

RSU 

100 % 

Índice de disposição 

final adequado dos RSU 

- % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 2160. Caminhão 
compactador de coleta 

 

Figura 2161. Lixão de 
Alto Garças  

 

Figura 2162. Resíduos 
volumosos no lixão 

 

Figura 2163. Abrigo de 
RSS no lixão 

 

Figura 2164. Bolsões de 
lixo na cidade 

 

ÁREA RURAL 

Segundo informações da Prefeitura, não há distrito ou assentamento pertencente a Alto Garças. Possivelmente, a população 
rural existente no município resida em fazendas ou chácaras rurais dispersas no território municipal. E dessa forma, o 
abastecimento de água nessas localidades ocorre de maneira individual por poços, e o esgoto produzido é conduzido para 
fossas rudimentares. 
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6.14.3 Alto Taquari 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 509 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
17°49’24’’S e 53°16’59’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
10.246 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (6,07%). Alto 
Taquari possui sua base econômica assentada nos setores secundário e primário, pelo setor de comércio e serviços, além da 
pecuária e agricultura. O município está inserido na Região Hidrográfica do Paraguai e na Bacia Araguaia/Tocantins, os 
principais corpos hídricos são o rio Araguaia e rio Taquari. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano 
a suavemente ondulado, clima tropical, com precipitação anual média de 1.659 mm e temperatura média anual entre 19,6 e 
23,9ºC. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-
territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento Municipal de Saneamento – DMS é o setor 
responsável pelo serviço de abastecimento de água. O 
sistema consiste em captação subterrânea em 12 poços 
tubulares, sendo 11 destes ativos (Figura 2165 e Figura 
2166); tratamento por simples desinfecção com cloro na saída 
do poço (Figura 2167); um sistema de reservação com 
capacidade para 240 m³ (Figura 2168); 53 km de rede de 
distribuição construída com tubos de PVC/PBA e 3.319 
ligações domiciliares ativas. Ressalta-se que está prevista a 
construção de dois reservatórios apoiados, mas a obra 
encontrava-se parada no período da visita (Figura 2169). Os 
indicadores do sistema de abastecimento são apresentados 
na Tabela 426, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 426.Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,07 R$/m³ 

Índice de hidrometração 96,67 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 53 Km 

Volume total produzido diário 3.098 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 131,7 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 98,60 % 

Índice de perdas na distribuição 62 % 

Índice de inadimplência 40 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 240 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA 0 m³/hora 
 

 

Principais deficiências identificadas no sistema: tratamento é ineficiente, pois apresenta teor de cloro residual livre abaixo do 
estabelecido pela Portaria 2.914 em vários laudos de análises de água tratada; o volume total de reservação existente é 
insuficiente para atender à demanda atual da população; não há técnico habilitado para operar o sistema de abastecimento de 
água; elevado índice de perdas na distribuição e de inadimplência.  

Figura 2165. Captação 
subterrânea PT-01 

 

Figura 2166. Captação 
subterrânea PT-02 

 

Figura 2167. Dosador de 
cloro no SAA 

 

Figura 2168. 
Reservatório R-01 

 

Figura 2169. Base do 
futuro reservatório 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento Municipal de Saneamento – DMS é o setor responsável 
pelo serviço de esgotamento sanitário. No entanto, não há rede coletora de 
esgoto (sistema separador absoluto) e sistema de tratamento público. Existe 
somente o sistema de disposição do esgoto sanitário individual, em sua 
maioria com soluções inadequadas como fossas negras ou rudimentares 
(Figura 2170), e em alguns casos com soluções adequadas de fossa séptica 
conjugada com sumidouro. Foram observados pontos de lançamento de 
efluente doméstico na nascente do rio Taquari (Figura 2171). 

Tabela 427. Indicadores de desempenho do SES 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento 
urbano 

0 % 

Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de 
esgotos 

0 % 

 

Principais deficiências identificadas: inexistência de fiscalização na execução das fossas; práticas construtivas de construção 
dessas fossas, em calçadas, podendo ocorrer contaminação no sistema de distribuição de água (Figura 2172). A Tabela 427 
apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 
 

Figura 2170 Fossa rudimentar na calçada 
 

 

Figura 2171. Lançamento de efluente na 
nascente  

 

Figura 2172. Fossa próxima à ligação de 
água 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana está sob 
responsabilidade da Secretaria de Obras, entretanto não há Plano Diretor, 
nem uma lei específica a este sistema. Destaca-se que a Prefeitura não 
possui cadastro técnico com informações sobre a quantidade e localização 
de vias pavimentadas e do sistema de drenagem. Dessa forma, a partir do 
levantamento em campo, contabilizou-se que o município possui malha 
viária com extensão de 82 km, sendo que 90,24% são pavimentadas 
(Figura 2173). Na sede municipal não há canais artificiais ou galerias de 
grandes dimensões para o manejo das águas pluviais, desta maneira, o 
escoamento da microdrenagem é direcionada ao ribeirão Bonito (Figura 
2174) e para as grotas urbanas. Os principais tipos de problemas 
identificados na área urbana são: ausência de manutenção nas bocas de 
lobo, locais frequentes com enxurradas e pontos de erosão (Figura 2175, 
Figura 2176 e Figura 2177). Os indicadores do sistema de drenagem 
pluvial estão apresentados na Tabela 428, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 428. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

90,24 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

- % 

Extensão total de vias do 
município 

82 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

74 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 2173. Via com 
boca de lobo 

 

Figura 2174. Dissipador 
de energia na drenagem  

 

Figura 2175. Erosão na 
Rua Francisco Carvalho 

 

Figura 2176. Grande 
erosão na rua  

 

Figura 2177. Erosão na 
Rua de Alto Taquari 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de coleta de resíduos sólidos domésticos e comerciais é 
realizado pela Prefeitura. A coleta é feita de segunda a sexta, com o uso 
de um caminhão compactador (Figura 2178) e de uma equipe composta 
por dez funcionários. Atualmente, a disposição final de todos os resíduos 
sólidos gerados na sede urbana como domiciliares, comerciais, de 
varrição de ruas, de construção civil ocorre a céu aberto (lixão) (Figura 
2179 e Figura 2180). Os resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSS) 
dos grupos A, B e E, são acondicionados para a coleta e transporte pela 
empresa privada Máxima Ambiental mensalmente (Figura 2181). O 
tratamento e a disposição final destes resíduos são feitos em Cuiabá. 
Ressalta-se que foram observados pontos de descarte de resíduos sólidos 
pela cidade, os chamados bolsões de lixo (Figura 2182). Os indicadores a 
respeito dos serviços limpeza urbana e manejo de resíduos estão 
apresentados na Tabela 429, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 429. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 

resíduo 

1,04 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 

adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 2178. Caminhão 
compactador de coleta 

 

Figura 2179. Lixão de 
Alto Taquari  

 

Figura 2180. Resíduos 
depositados no lixão 

 

Figura 2181. Resíduos de 
construção civil no lixão 

 

Figura 2182. Bolsões de 
lixo na cidade 

 

ÁREA RURAL 

Em Alto Taquari não foram identificadas áreas rurais que se encaixam dentro dos critérios existentes, existindo apenas 
propriedades dispersas sem núcleos habitacionais. A população rural estimada para 2015 em Alto Taquari é de 735 habitantes. 
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6.14.4 Araguainha 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 471 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
16°33’52’’S e 52°42’12’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 931 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual negativa de crescimento (-2,09%). 
Araguainha possui sua base econômica assentada no setor primário, pelo setor de serviços, além da pecuária e agricultura. O 
município está inserido na Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, e tem como principais corpos hídricos os rios Araguaia 
e das Garças. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a escarpado, clima tropical, com 
precipitação média anual 1.329 mm. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e 
discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Serviço de Água e Esgoto (SAE) de Araguainha é a 
responsável pelo serviço de abastecimento de água (Figura 
2183). O sistema de abastecimento é composto por uma 
captação subterrânea (Figura 2184), tratamento simplificado 
por desinfecção (cloração) (Figura 2185), um reservatório 
(Figura 2186) e rede de distribuição com extensão com 8,3 
km em PVC/PBA e 506 ligações domiciliares. O município 
não tem estação de tratamento de água, o tratamento 
consiste apenas de desinfecção da água realizada por um 
clorador de contato – processo diretamente no reservatório. 
Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 430, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 430.Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 2,50 R$/m³ 

Índice de hidrometração 0 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 8,3 Km 

Volume total produzido diário 712 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,40 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 57,10 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 100 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Principais deficiências encontradas no sistema: inexistência de micromedidores nas ligações domiciliares (Figura 2187); 
inexistência de controle de qualidade da água distribuída; falta de controle da dosagem de cloro (não é possível afirmar que a 
dosagem praticada esteja correta); inexistência de estudo ou de lei de tarifação; inexistência de macromedidores; elevado 
consumo per capita e índice de perdas no sistema.  
 

Figura 2183. Sede da 
SAE Araguainha 

 

Figura 2184. Captação 
subterrânea 

 

Figura 2185. Sistema de 
cloração  

 

Figura 2186. Reservatório 
de água 

 

Figura 2187. Ligação 
predial sem medidor 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Serviço de Água e Esgoto (SAE) de Araguainha é a responsável pelo 
serviço de esgotamento sanitário, no entanto a cidade ainda não é 
contemplada com sistema de esgotamento sanitário coletivo. Existe um 
conjunto habitacional com rede coletora atendendo 40 residências, cujo 
tratamento se faz através de fossa séptica, filtro anaerábio e sumidouro. 
O sistema de tratamento está comprometido devido ao solo saturado e 
lençol freático aflorante. Demais residências são atendidas por soluções 
individuais por meio de fossa e sumidouro, ou fossas rudimentares e 
negras (Figura 2188). A Tabela 431 apresenta os indicadores do sistema 
de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 431. Indicadores de desempenho do SES 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0,00 % 
Índice de coleta de esgoto 0,00 % 

Índice de tratamento de esgotos 0,00 % 
 

Principais deficiências identificadas: lançamento de esgoto em vias urbanas (Figura 2189 e Figura 2190); inexistência de ações 
que exijam a adequação das fossas absorventes ou rudimentares existentes; necessidade de implantação de um SES com 
rede coletora, ligações domiciliares e ETE, tendo em vista as características do solo e do lençol freático no perímetro urbano. A 
Figura 2191 apresenta fontes de poluição. 
 

Figura 2188 Laje e suspiro de 
fossa negra  

 

Figura 2189. Esgoto lançado 
na sarjeta 

 

Figura 2190. Esgoto na via 
urbana 

 

Figura 2191 Fontes de poluição urbana 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana 
está sob responsabilidade da Secretaria de Obras, entretanto 
não há Plano Diretor, nem uma lei específica a este sistema. 
Destaca-se que não existe um cadastro das tubulações, bocas 
de lobo, dissipadores e das ruas com e sem pavimentação 
asfáltica no município. Dessa forma, a partir do levantamento 
em campo, verificou-se que o município possui malha viária 
com extensão de 16,26 km, sendo que 36,6% são 
pavimentadas. A rede de drenagem é constituída por meio-fio, 
sarjeta, bocas de lobo, trechos de galerias e poços de visita em 
concreto, e está instalada apenas na área central e nas 
principais vias de acesso.  

Tabela 432. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem 
pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

36,60 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

3,30 % 

Extensão total de vias do município 16,26 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 5,96 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas identificados: inexistência de um plano de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de 
microdrenagem existentes danificados (Figura 2194); meio-fio e sarjeta danificados em diversos pontos das vias urbanas 
(Figura 2194); bocas de lobo executadas incorretamente e localizadas em pontos inadequados (Figura 2178); ligações 
clandestinas de esgoto em galerias de águas pluviais (Figura 2195); ruas e residências próximas ao rio, com recorrentes 
inundações em períodos de cheia; pontos com frequentes ocorrências de enxurradas e erosão (Figura 2196), devido ao grande 
volume de escoamento superficial. Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 432, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 

Figura 2192. Dispositivo de 
drenagem- meio-fio e 

sarjeta 

 

Figura 2193. Dispositivo 
de drenagem- boca de 

lobo 

 

Figura 2194. Meio-fio e 
sarjeta danificados 

 

 

Figura 2195. Ligações de 
esgoto em rede de 

drenagem 

 

Figura 2196. Via não 
pavimentada com erosão 

 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de coleta de resíduos sólidos domésticos e comerciais é 
realizado pela Secretaria de Obras. A coleta é feita duas vezes por 
semana, com o auxílio de dois caminhões-basculante e de uma equipe 
composta por cinco funcionários (Figura 2197). Atualmente, a disposição 
final dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais, de varrição de ruas, 
bem como de construção civil é feita céu aberto (lixão), distante de 500 m 
do núcleo habitacional (Figura 2198 e Figura 2199). Os resíduos de 
limpeza urbana e podas são coletados por um caminhão-basculante 
(Figura 2200). Em Araguainha o resíduo de serviços de saúde (RSS) é 
coletado pela Secretaria de Obras, e não há tratamento dos mesmos. A 
destinação final não é adequada, visto que os RSS coletados são 
destinados em vala na área do lixão, e em seguida queimados sem 
controle (Figura 2201). Os indicadores a respeito dos serviços limpeza 
urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 433, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 433. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 

resíduo 

0,51 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 

adequado dos RSU 

0,00 % 

Coleta seletiva Não - 
 

 

Figura 2197. Caminhão-
basculante de coleta 

 

Figura 2198. Lixão de 
Araguainha 

 

Figura 2199. Resíduos 
sólidos  

 

Figura 2200. Resíduos de 
limpeza urbana e podas

 

Figura 2201. Resíduos de 
serviços de saúde 

 

ÁREA RURAL 

Segundo informações da Prefeitura, não há distrito ou assentamento pertencente a Araguainha. Possivelmente, a população 
rural existente no município resida em fazendas ou chácaras rurais dispersas no território municipal. E dessa forma, o 
abastecimento de água nestas localidades ocorre de maneira individual por poços, e o esgoto produzido é conduzido para 
fossas rudimentares. Os resíduos secos produzidos são queimados ou enterrados, e os orgânicos lançados em fundos de 
quintais, servindo como adubo ou alimentação de pequenos animais e aves. 
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6.14.5 Guiratinga 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 334 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
16°21’10’’S e 53°45’28’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
14.615 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (1,01%). 
Guiratinga possui sua base econômica assentada no setor primário, da atividade pecuária e agricultura. O município está 
inserido na Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia, e tem como principais corpos hídricos o córrego Lajeadinho, córrego 
Seminário e o córrego Augusto Alves. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a escarpado, clima 
tropical e com precipitação média anual 1.710 mm. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça 
diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento Municipal de Água e Esgoto de Guiratinga 
(DMAEG) é o órgão responsável pelo serviço de abastecimento de 
água. O município conta com uma captação em mina (Figura 2202) e 
três em poços tubulares profundos (Figura 2203), uma estação de 
tratamento de água (ETA), nove reservatórios (Figura 2204), sendo 
um inativo e rede de distribuição com 26,5 km de extensão e quatro 
estações elevatórias. A ETA é composta de dois módulos de filtro 
russo e de clorador (Figura 2205). Além disso, todos os poços 
possuem clorador de contato na tubulação de saída, entretanto não 
estão em operação.  

Principais deficiências encontradas no sistema: inexistência de 
macromedidores e micromedidores; adutora apresenta graves 
problemas estruturais (Figura 2206); ausência de tratamento das 
águas captadas nos poços; a casa de química está em má 
conservação; ausência de cadastro atualizado da rede de 
abastecimento; falta de automação do sistema; elevado índice de 
perdas no sistema. Os indicadores do sistema de abastecimento de 
água estão apresentados na Tabela 434, tendo como referência 
informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 434.Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,58 R$/m³ 

Índice de hidrometração 65 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 26,5 Km 

Volume total produzido diário 4.182 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 139,95 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de 
água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 62,08 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 1.145 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Figura 2202. Captação 
da mina Moreninha 

 

Figura 2203. Captação 
subterrânea 

 

Figura 2204. Reservatório 
de água para distribuição  

 

Figura 2205. ETA - 
Filtro russo 

 

Figura 2206. Adutora de 
água bruta 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento Municipal de Água e Esgoto de Guiratinga 
(DMAEG) é o órgão responsável pelo serviço de esgotamento 
sanitário. O município não dispõe de SES coletivo, e os moradores 
utilizam soluções individuais como fossas sépticas, fossas negras ou 
rudimentares para destinação final de seus efluentes (Figura 2207). 
Destaca-se que está em processo de implantação um SES coletivo 
composto por rede coletora com 22,3km de extensão, 268 ligações 
prediais, uma estação elevatória e estação de tratamento de esgoto 
(Figura 2208). A Tabela 435 apresenta os indicadores do sistema de 
esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 435. Indicadores de desempenho do SES 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de esgotos 0 % 
 

A ETE em instalação será constituída por Calha Parshall, desarenador, módulo de UASB, filtro aerado submerso, decantador 
secundário, clorador e leito de secagem. Principais deficiências identificadas: inexistência de fiscalização na execução do 
sistema de tratamento individual; lançamento de esgoto nos córregos (Figura 2209); utilização de soluções individuais 
inadequadas; lançamento de águas cinza em vias públicas. A Tabela 422 e os indicadores do esgotamento sanitário. 

Figura 2207 Tratamento individual por 
fossa  

 

Figura 2208. ETE em implantação 

 

 

Figura 2209. Lançamento de esgoto no córrego 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de manejo de águas pluviais e drenagem 
urbana está sob responsabilidade da Secretaria de Obras. 
O município não dispõe de um Plano Diretor nem de uma 
lei específica a este sistema. Destaca-se que não existe 
um cadastro das tubulações, bocas de lobo, dissipadores 
e das ruas com e sem pavimentação asfáltica no 
município. Dessa forma, a partir do levantamento em 
campo, verificou-se que o município possui malha viária 
com extensão de 68,21 km, sendo que 78,68% são 
pavimentadas. Foi identificado apenas um dissipador de 
energia (Figura 2210).  

Tabela 436. Indicadores de desempenho do sistema de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem superficial 

78,68 % 

Índice de cobertura dos serviços de 
microdrenagem profunda 

- % 

Extensão total de vias do município 68,21 Km 
Extensão total de vias pavimentadas 53,67 Km 
Registro de incidentes (alagamentos, 

enchentes) 
Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Principais problemas identificados na área urbana: acúmulo de resíduos em dispositivos de drenagem (Figura 2211) e 
danificações de bocas de lobo (Figura 2212); desmoronamento de talude localizado nas proximidades dos corpos hídricos 
(Figura 2213); presença de erosões nas vias (Figura 2214); vias sem pavimentação e/ou drenagem profunda. Os indicadores 
do sistema de drenagem pluvial estão apresentados na Tabela 436, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 
 

Figura 2210. Dissipador 
de energia 

 

Figura 2211. Boca de 
lobo com resíduos 

 

Figura 2212. Boca de 
lobo danificada 

 

Figura 2213. 
Desmoronamento de talude 

 

Figura 2214. Erosão nas 
vias 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de coleta de resíduos sólidos é realizado pela Prefeitura. A coleta 
é feita seis vezes por semana, com auxílio de um caminhão compactador 
(Figura 2215) e de uma equipe composta por três funcionários. Atualmente, 
a disposição final dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais, de varrição 
de ruas, bem como de construção civil é feita céu aberto (lixão), a 8,21 km 
da área urbana (Figura 2216, Figura 2217 e Figura 2218). Os resíduos 
sólidos dos serviços de saúde (RSS) dos grupos A, B e E, são 
acondicionados para a coleta e transporte pela empresa privada Máxima 
Ambiental.  

Tabela 437. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 

resíduo 

0,79 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta de RSU 

99 % 

Índice de disposição final 

adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

 

O tratamento e a disposição final desses resíduos são de responsabilidade da empresa. Foram observados pontos de descarte 
de resíduos sólidos pela cidade, os chamados bolsões de lixo (Figura 2219). Os indicadores a respeito dos serviços limpeza 
urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 437, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Figura 2215. Caminhão 
compactador de coleta 

 

Figura 2216. Lixão de 
Guiratinga 

 

Figura 2217. Resíduos 
sólidos no lixão 

 

Figura 2218. Resíduos de 
construção civil no lixão 

 

Figura 2219. Bolsões de 
lixo com resíduos de poda 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange os distritos de Alcantilado e Vale Rico, e os assentamentos: 
Ranulfo, Oásis, Boa Esperança (Vila Nova), Manoel Pereira (Ranulfo), Tarumã, Santo 
Antônio, Dois Irmãos, Salete Strozake e Mateirinha. Com visita feita em apenas seis 
comunidades rurais: distritos Alcantilado e Vale Rico; assentamentos Vila Nova, 
Santo Antônio, Manoel Pereira (Ranulfo) e Dois Irmãos. Quanto ao abastecimento de 
água, em sua maioria apresenta sistema de abastecimento de água individual, com 
poços tubulares e reservatório, com exceção de Santo Antônio. Das localidades 
visitadas, Alcantilado, Santo Antônio, Boa Esperança (Vila Nova) fazem captação em 
mina. O sistema de esgotamento sanitário utilizado nas localidades se baseia em 
soluções individuais em sua maioria inadequadas (fossa rudimentar ou séptica) 
(Figura 2220). No que se refere ao manejo de águas pluviais, apenas os distritos de 
Alcantilado, Vale Rico (Figura 2221) e o assentamento Vila Nova são parcialmente 
pavimentados. Os demais não apresentam pavimentação. Quanto à coleta e 
destinação final dos resíduos sólidos, em sua maioria os resíduos são dispostos em 
valas e queimados nos quintais dos domicílios. Apenas no distrito de Vale Rico e no 
assentamento Manoel Pereira (Ranulfo) há coleta pela Prefeitura Municipal, e 
disposição no lixão da sede urbana. 

Figura 2220. – Sistema de tratamento 
individual por fossa 

 

Figura 2221. Via pavimentada em Vale 
Rico 
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6.14.6 Itiquira 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 359 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
17°08’02’’S e 54°24’55’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 
12.789 habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (2,24%). 
Itiquira possui sua base econômica assentada no setor primário, pelo setor de serviços, além da pecuária, agricultura e 
extrativismo mineral. O município está inserido na Região Hidrográfica do Paraguai, e tem como principais corpos hídricos o rio 
Itiquira e o córrego Congonhas. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a fortemente ondulado, 
clima tropical, com precipitação média anual 1.559 mm e temperatura média anual de 23,7°C. Nota-se a ausência de 
legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o planejamento físico-territorial.  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de abastecimento de água. O sistema consiste em captação 
subterrânea por sete poços tubulares (Figura 2222); tratamento feito por 
simples desinfecção com dosadores de cloro instalados diretamente na 
saída dos poços (Figura 2223); cinco reservatórios (Figura 2224); uma 
rede de distribuição construída com tubos de PVC, com uma extensão 
de 33 km, e 2.336 ligações domiciliares. Destaca-se que existe um 
convênio em andamento com a Funasa, para execução de novo sistema 
de abastecimento de água da sede do município, composto de captação 
superficial (Figura 2225), ETA (Figura 2226), adução, reservação e 
ampliação da rede de distribuição. Entretanto, a obra se encontra 
paralisada.  
Principais deficiências identificadas no sistema: ausência de 
macromedidor e de micromedidores; falta de automação dos conjuntos 
motobombas; elevado índice de perdas na distribuição de água; elevado 
consumo per capita. 
Os indicadores do sistema de abastecimento de água são apresentados 
na Tabela 438, tendo como referência informações do Plano Municipal 
de Saneamento Básico. 

Tabela 438.Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 8,50 R$/m³ 

Índice de hidrometração 44 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 33 Km 

Volume total produzido diário 2.904 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 197,93 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 % 

Índice de perdas na distribuição 64,90 % 

Índice de inadimplência 22,93 % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação 
instalado 

580 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- m³/hora 

 

Figura 2222. Captação 
subterrânea 

 

Figura 2223. Dosador de 
cloro  

 

Figura 2224. 
Reservatório REL-04 

 

Figura 2225. Captação 
superficial em mina 

 

Figura 2226. ETA em 
implantação 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o órgão responsável pelo 
serviço de esgotamento sanitário. No entando, não há rede coletora de 
esgoto (sistema separador absoluto). Os moradores utilizam de soluções 
individuais em sua maioria inadequadas como fossas rudimentares 
(Figura 2227 e Figura 2228) ou negras. 

Tabela 439. Indicadores de desempenho do SES 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de esgotos 0 % 
 

Em alguns caos são utilizadas fossas sépticas com sumidouros e escoamento a céu aberto. Principais deficiências 
identificadas no sistema: inexistência do controle da execução do sistema de tratamento individual, os quais na maioria das 
vezes são realizados sem projetos e sem estudo de viabilidade, ou seja, avaliar o nível do lençol, a permeabilidade do solo; 
inexistência de um projeto para implantação do SES coletivo. A Tabela 439 demonstra os indicadores do sistema de 
esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. A Figura 2229 
apresenta a localização das fontes de poluição inseridas nas respectivas microbacias. 

Figura 2227 Laje e suspiro de fossa 

 

Figura 2228. Esgoto lançado na sarjeta 

 

Figura 2229 Fontes de poluição urbana 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana está sob 
responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. Entretanto, não há 
Plano Diretor nem uma lei específica a este sistema. O município 
possui malha viária com extensão de 32 km, sendo 27 km de vias 
pavimentadas (Figura 2230, Figura 2231 e Figura 2232). Principais 
problemas identificados na área urbana: necessidade de manutenção 
dos componentes de microdrenagem, como das bocas de lobo 
danificadas (Figura 2233); lançamento clandestino de esgoto na rede 
pluvial (Figura 2234); pontos de alagamento e inundações; falta de 
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de microdrenagem 
existentes. Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão 
apresentados na Tabela 440, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 440. Indicadores de desempenho do sistema de 
drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem superficial 

84,4 % 

Índice de cobertura dos serviços 
de microdrenagem profunda 

- % 

Extensão total de vias do 
município 

32 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

27 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Não - 
Legislação específica Não - 

 

 

Figura 2230. Dispositivo de 
drenagem boca de lobo 

 

Figura 2231. Rua de 
bairro sem pavimentação 

  

Figura 2232. Manilha de 
drenagem 

 

Figura 2233. Boca de 
lobo danificada 

 

Figura 2234. Lançamento 
clandestino de esgoto 

 
 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de coleta de resíduos sólidos domésticos e comerciais é realizado 
pela Prefeitura. A coleta é feita diariamente com o auxílio de dois caminhões 
compactadores (Figura 2235), dois caçambas (Figura 2236), dois 3/4, e de 
uma equipe composta por 22 funcionários. Atualmente, a disposição final de 
todos os resíduos sólidos gerados no município como: domiciliares, 
comerciais, de feiras, de varrição de ruas e de construção civil ocorre a céu 
aberto (lixão), a 5 km de distância do centro urbano (Figura 2237 e Figura 
2238). Os resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSS) dos grupos A, B e 
E, são acondicionados (Figura 2239) para a coleta e transporte pela 
empresa privada Centro Oeste Ambiental. O tratamento e a disposição final 
desses resíduos são feitos em Rondonópolis. Ressalta-se que foram 
observados pontos de descarte de resíduos sólidos pela cidade, os 
chamados bolsões de lixo. Os indicadores a respeito dos serviços limpeza 
urbana e manejo de resíduos estão apresentados na Tabela 441, tendo 
como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 441. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 

resíduo 

1,24 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta de RSU 

90 % 

Índice de disposição final 

adequado dos RSU 

-0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 2235. Caminhão 
compactador de coleta 

 

Figura 2236. Caminhão 
com resíduos de poda 

 

Figura 2237. Resíduos 
sólidos no lixão 

 

Figura 2238. Resíduos de 
limpeza urbana  

 

Figura 2239. Resíduos de 
serviços de saúde  

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o distrito de Ouro Branco do Sul, localizado a 110 km 
da sede urbana e outras localidades dispersas. 

Quanto ao abastecimento de água, todos utilizam captação subterrânea. O 
sistema de esgotamento sanitário utilizado nas localidades se baseia em 
soluções individuais na maioria das vezes inadequadas (fossa rudimentar). 
No que se refere ao manejo de águas pluviais, o distrito de Ouro Branco do 
Sul dispõe de pavimentação e drenagem pluvial (Figura 2240). Quanto à 
coleta e destinação final dos resíduos sólidos, a Prefeitura realiza 
semanalmente a coleta e disposição final em área de disposição a céu 
aberto (lixão), próximo da área urbana (Figura 2241). Em outras localidades 
os resíduos são depositados em valas e queimados pelos próprios 
geradores. 

Figura 2240. Ruas pavimentadas no distrito 

 

Figura 2241. Caminhão de coleta de lixo no distrito 
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6.14.7 São José do Povo 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 268 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
16°27’54’’S e 54°15’14’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 3.908 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (1,63%). São José 
do Povo possui sua base econômica assentada no setor primário, das atividades de agricultura e pecuária. O município está 
inserido na Região Hidrográfica do Paraguai, e os principais corpos hídricos são rios Areia, Tadarimana e Prata, e os córregos 
Alagoano, Peroba, Retiro, Barrinha, entre outros. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a 
montanhoso, e clima tropical. Nota-se ausência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o 
planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o responsável pelo 
serviço de abastecimento de água. O sistema é composto por uma 
captação subterrânea em poço artesiano (Figura 2242 e Figura 
2243), um dispositivo para simples desinfecção com cloro(Figura 
2244), um reservatório (Figura 2245), rede distribuição e 703 
ligações prediais. Atualmente, o dispositivo de desinfecção está 
inoperante não havendo nenhum tratamento da água bruta captada 
no poço para distribuição. Não há sistema de automação no poço 
(Figura 2246). Principais deficiências identificadas: ausência de 
macromedidor na rede de distribuição; falta de automação do 
sistema; baixa pressão na rede; reservação insuficiente; elevado 
índice de perdas na distribuição; amostragem insuficiente para 
verificação da qualidade de água; corpo funcional do DAE não 
capacitado e intermitência na distribuição. 

Tabela 442.Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,63 R$/m³ 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de macromedição 100 % 

Extensão da rede de água 10,53 Km 

Volume total produzido diário 572 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 216,1 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano de água 100 % 

Índice de perdas na distribuição 32,95 % 

Índice de inadimplência - % 

Índice de fluoretação de água 0 % 

Volume de reservação instalado 100 m³ 

Capacidade de tratamento da ETA - m³/hora 
 

Os indicadores do sistema de abastecimento de água são apresentados na Tabela 442, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

Figura 2242. Captação 
subterrânea 

 

Figura 2243. Captação e 
abrigo de clorador 

 

Figura 2244. 
Dispositivo de cloração 

 

Figura 2245. Reservatório 
de abastecimento 

 

Figura 2246. Quadro de 
comando de captação 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) é o responsável pelo 
esgotamento sanitário de São José do Povo. No entanto, o município 
não possui rede pública coletora de esgoto (sistema separador 
absoluto); são adotados, então, sistemas individuais de disposição do 
esgoto sanitário, variando entre fossas sépticas e sumidouros, fossas 
rudimentares (Figura 2247), e escoamento a céu aberto (Figura 2248 e 
Figura 2249).  

Tabela 443. Indicadores de desempenho do SES 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de esgotos 0 % 
 

Vale ressaltar que o município possui uma fossa coletiva, sendo usada como medida paliativa para épocas de chuva. As 
principais deficiências são: inexistência de ações que exijam a adequação das fossas rudimentares existentes; ausência de 
fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento. A Tabela 443 apresenta os indicadores do desempenho do sistema 
de esgotamento sanitário, tendo como referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Figura 2247 Soluções individuais  

 

 

Figura 2248. Lançamento de águas servidas 
em via 

 

Figura 2249. Esgoto correndo a céu  
aberto 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana está sob 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, 
entretanto não há Plano Diretor nem uma lei específica a este sistema. A 
sede municipal possui malha viária com extensão de 14,65 km, sendo 9,3 km 
de vias pavimentadas. Os indicadores do sistema de drenagem pluvial estão 
apresentados na Tabela 444, tendo como referência informações do Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

Os principais tipos de problemas identificados na área urbana são: processos 
erosivos no pavimento; ausência de drenagem profunda em vias 
pavimentadas faz com que o acúmulo de água promova a intensificação do 
dano no pavimento (Figura 2250); as vias sem pavimento também sofrem 
com os processos erosivos (Figura 2251); inexistência de dissipador de 
energia que ocasiona o acúmulo de água deteriorando o solo (Figura 2252 e 
Figura 2253).  

Tabela 444. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

63,45 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

5,64 % 

Extensão total de vias do 
município 

14,65 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

9,3 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 2250. Acúmulo de água 
 

 

Figura 2251. Erosão em via não 
pavimentada 

 

Figura 2252. Lançamento de 
água pluvial em solo 

 

Figura 2253. Lançamento de 
água sem dissipador  

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de coleta de resíduos sólidos é realizado pela Prefeitura. O 
município de São José do Povo possuía um lixão para onde era realizada a 
destinação final de todo o resíduo gerado (Figura 2254). Entretanto, o local 
foi inativado, e atualmente os RSU são encaminhados para o aterro sanitário 
privado da empresa SANEAR, localizada em Rondonópolis, a 70 km da área 
urbana. A coleta utiliza um caminhão-basculante (Figura 2255) e envolve 
uma equipe de sete pessoas. Embora haja serviço de coleta de resíduos 
domiciliares, foram observadas existência de bolsões de lixo (Figura 2256) e 
disposição inadequada de resíduos de poda e de construção civil [RCC] 
(Figura 2257 e Figura 2258).  

Tabela 445. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 

resíduo 

0,72 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta de RSU 

100 % 

Índice de disposição final 

adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Quanto à coleta e ao transporte dos resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSS), estes são realizados pela empresa privada 
Biorresíduos, de Rondonópolis, que realiza o tratamento dos resíduos por autoclavagem e incineração. Em seguida, os 
resíduos remanescentes são destinados a um aterro em Mato Grosso do Sul. Os indicadores a respeito dos serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos estão na Tabela 445, tendo como referência informações do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

Figura 2254. Lixão inativo 
do município 

 

Figura 2255. Caminhão 
de coleta de lixo 

 

Figura 2256. Disposição 
inadequada - lixão 

 

Figura 2257. RCC 
depositados  

 

Figura 2258. Disposição 
de resíduos de poda 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange o distrito de Nova Catanduva, a comunidade de Alto 
Bandeirantes, e os assentamentos João Pessoa, Márcio Pereira, Padre 
Josino, Sadrine e Serrinha. Quanto ao abastecimento de água, as áreas 
rurais apresentam tanto sistemas coletivos de abastecimento de água, 
quanto individuais, com poços tubulares profundos (Figura 2259), freáticos 
ou amazonas (cacimbas). O sistema de esgotamento sanitário utilizado na 
totalidade das localidades se baseia em soluções individuais [fossa 
rudimentar] (Figura 2260). No que se refere ao manejo de águas pluviais, de 
maneira geral, não possuem pavimentação, galeria de águas pluviais, bocas 
de lobo, entre outros dispositivos de drenagem. Apenas na comunidade Alto 
Bandeirantes e no assentamento Serrinha observou-se uma única via 
asfaltada. Quanto à coleta e destinação final dos resíduos sólidos, na maior 
parte da zona rural os geradores são responsáveis pela destinação final – 
costumam queimá-los ou enterrá-los em valas nos seus quintais. Apenas o 
distrito Nova Catanduva e a comunidade Alto Bandeirantes contam com o 
serviço de coleta, transporte e tratamento dos resíduos, realizado pela 
Prefeitura de São José do Povo. 

Figura 2259. Captação subterrânea 

 

Figura 2260. Fossa rudimentar 
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6.14.8 Tesouro 

APRESENTAÇÃO 

O município localiza-se na mesorregião sudeste mato-grossense, a 385 km de Cuiabá, tendo como referência as coordenadas 
15°55’00’’S e 53°32’05’’O. Quanto à dinâmica demográfica, a estimativa da população no ano de 2017 (IBGE, 2017) é de 3.682 
habitantes. No período 2000-2010, a população total apresentou taxa média anual positiva de crescimento (0,84%). Tesouro 
possui sua base econômica assentada no setor primário, pelo setor de serviços, além da pecuária e agricultura. O município 
está inserido na Região Hidrográfica Amazônica, e tem como principais corpos hídricos: córrego Celebra, rio Caçununga, rio 
das Garças e a mina Água da Maria Viúva. Quanto às características do território, identifica-se um relevo plano a suavemente 
ondulado, e clima tropical. Nota-se a ausência de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline o 
planejamento físico-territorial. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Departamento de Água e Esgoto de Tesouro (DAET) é o responsável 
pelo serviço de abastecimento de água. O sistema é composto por três 
captações, sendo uma mina (Figura 2261) e dois poços tubulares (Figura 
2262), uma estação de tratamento de água (ETA), um reservatório 
(Figura 2263), rede de distribuição de água de 9 km de extensão, em 
PVC/PBA e 800 ligações prediais. A ETA e o reservatório recebem 
apenas a água da captação da mina. Entretanto, a unidade constituinte 
do tratamento, filtro de fluxo ascendente (Figura 2264), está desativado, 
funcionando apenas como caixa de passagem para o reservatório; por 
fim neste a água recebe a cloração (Figura 2265). As principais 
deficiências no sistema são: falta de macromedidor nas captações e na 
saída do reservatório; falta de micromedidor em todas as economias; 
ETA desativada; ausência de tratamento nos poços de captação; 
ausência de cadastro da rede de abastecimento; carência de 
manutenção dos poços. 
Os indicadores do sistema de abastecimento de água estão 
apresentados na Tabela 446, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 446.Indicadores de desempenho do SAA 

Indicador operacional Valor Unidade 

Tarifa média de água 1,00 R$/m³ 

Índice de hidrometração 60 % 

Índice de macromedição 0 % 

Extensão da rede de água 9 Km 

Volume total produzido diário 841,69 m³/dia 

Consumo per capita efetivo 175,40 l/(hab.dia) 

Índice de atendimento urbano 
de água 

100 % 

Índice de perdas na 
distribuição 

57,74 % 

Índice de inadimplência 80 % 

Índice de fluoretação de água - % 

Volume de reservação 
instalado 

150 m³ 

Capacidade de tratamento da 
ETA 

- m³/hora 

 

Figura 2261. Captação na 
mina Água da M. Viúva 

 

Figura 2262. Captação 
subterrânea 

 

Figura 2263. Reservatório 
apoiado  

 

Figura 2264. Filtro 
desativado 

 

Figura 2265. Sistema de 
desinfecção  

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Departamento de Água e Esgoto de Tesouro (DAET) é o responsável 
pelo serviço de esgotamento sanitário. No entanto, não há rede coletora 
de esgoto (sistema separador absoluto). Existe somente o sistema de 
disposição do esgoto sanitário individual caracterizado como: fossas 
sépticas e sumidouros, fossas negras (Figura 2266) ou rudimentares, 
escoamento a céu aberto (Figura 2267).  

Tabela 447. Indicadores de desempenho do SES 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de atendimento urbano 0 % 
Índice de coleta de esgoto 0 % 

Índice de tratamento de esgotos 0 % 
 

As principais deficiências são: a ausência de controle da execução do sistema de tratamento individual (fossas), que acabam 
não atendendo aos requisitos referentes ao aspecto construtivo e limpeza periódica e o lançamento das águas cinza nas 
sarjetas e ruas (Figura 2268). A Tabela 447 apresenta os indicadores do sistema de esgotamento sanitário, tendo como 
referência informações do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 

Figura 2266 Sistema de tratamento 
individual  

 

Figura 2267. Esgoto doméstico escoando 

 

 

Figura 2268. Lançamento de esgoto na rua 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana está sob 
responsabilidade da Secretaria de Obras, entretanto não há Plano Diretor, 
nem uma lei específica a este sistema. O município possui malha viária com 
extensão de 17,1 km, sendo que 10,6 km são pavimentados, e que apenas 
2,3% possuem galerias. Em Tesouro, existe microdrenagem em todas as 
ruas pavimentadas, constituída de meio-fio e sarjeta. Porém não são em 
todas estas que possuem drenagem profunda, há apenas oito bocas de lobo 
no perímetro urbano. Os principais tipos de problemas identificados na área 
urbano são: dispositivo de drenagem danificados e obstruídos (Figura 2269 
e Figura 2270), ligações de esgoto na rede de drenagem (Figura 2271), 
áreas sujeitas a enchentes e alagamentos (Figura 2272), pontos com 
processos erosivos (Figura 2273). Os indicadores do sistema de drenagem 
pluvial são apresentados na Tabela 448, tendo como referência informações 
do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 448. Indicadores de desempenho do sistema 
de drenagem pluvial 

Indicador operacional Valor Unidade 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

superficial 

61,98 % 

Índice de cobertura dos 
serviços de microdrenagem 

profunda 

2,30 % 

Extensão total de vias do 
município 

17,16 Km 

Extensão total de vias 
pavimentadas 

10,64 Km 

Registro de incidentes 
(alagamentos, enchentes) 

Sim - 

Pontos de erosão Sim - 
Legislação específica Não - 

 

Figura 2269. Boca de 
lobo danificada 

 

Figura 2270. Boca de 
lobo obstruída 

 

Figura 2271. ligação de 
esgoto clandestina 

 

Figura 2272. Ponto de 
alagamento 

 

Figura 2273. Ponto com 
processo erosivo 

 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O serviço de coleta de resíduos sólidos é realizado pela Prefeitura. A coleta 
é feita, diariamente, com o auxílio de um caminhão-basculante (Figura 
2274). Atualmente, a disposição final de todos os resíduos sólidos gerados 
no município, como: domiciliares, comerciais, de varrição de ruas e podas 
(Figura 2275), de construção civil, ocorre a céu aberto (lixão) a 1,41 km da 
área urbana (Figura 2276). Ressalta-se que não há serviço de coleta e 
transporte dos resíduos de serviços de saúde (RSS), pois são coletados 
pelos profissionais do posto de saúde e transportados até uma vala 
localizada na área do próprio estabelecimento de saúde (Figura 2277). 
Foram encontrados depósitos de resíduos em calçadas de residências e 
bolsões de lixo espalhados pelo perímetro urbano (Figura 2278). Os 
indicadores a respeito dos serviços limpeza urbana e manejo de resíduos 
estão apresentados na Tabela 449, tendo como referência informações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Tabela 449. Indicadores dos serviços de limpeza 
urbana 

Indicador operacional Valor Unidade 

Produção per capita de 

resíduo 

0,72 Kg/hab.dia 

Índice de cobertura do 

serviço de coleta de RSU 

99 % 

Índice de disposição final 

adequado dos RSU 

0 % 

Coleta seletiva Não - 
 

Figura 2274. Caminhão 
basculante 

 

Figura 2275. Resíduos 
de podas no lixão 

 

Figura 2276. Lixão do 
município de Tesouro 

 

Figura 2277. Vala de 
disposição de RSS 

 

Figura 2278. Bolsões de 
lixo na cidade 

 

ÁREA RURAL 

A área rural abrange dois distritos (Batovi e Caçununga), dois 
assentamentos (Água Boa e Novo Tesouro) e uma comunidade (Córrego da 
Loba). Vale mencionar que não foram levantados os dados do distrito de 
Caçununga, pois este só possui um morador. 

Quanto ao abastecimento de água, a captação é subterrânea e atende todas 
as residências (Figura 2279). O sistema de esgotamento sanitário utilizado 
nas localidades se baseia em soluções individuais (fossa rudimentar). No 
que se refere ao manejo de águas pluviais, nenhum dispõe de pavimentação 
e drenagem pluvial (Figura 2280). Quanto à coleta e destinação final dos 
resíduos sólidos, os próprios moradores depositam em valas ou queimam no 
fundo das suas casas. 

Figura 2279. Captação subterrânea 

 

Figura 2280. Rua sem pavimentação  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Da leitura da situação atual do saneamento básico, do montante de recursos necessários à sua 

universalização e da capacidade financeira dos municípios, pela ótica de suas receitas e despesas 

orçamentárias, observa-se que: 

 Respeitadas as exceções, devidas a fortes desigualdades de renda entre os municípios, 

observa-se baixa e até mesmo ausência de capacidade de investimentos dos municípios 

para universalizar os serviços de saneamento básico. 

 Carência absoluta de interação entre a União, estados e municípios no esforço para 

financiar a universalização dos serviços de saneamento básico. Na sua ausência há sérios 

riscos de perpetuação de uma situação não desejada. 

 Descompasso na gestão pública do saneamento, com municípios apresentando deficiência 

ou mesmo ausência de políticas tarifária e fiscalização, número significativo de municípios 

com elevados índices de inadimplência e déficits financeiros significativos; 42,7% dos 

municípios com gestão pública apresentaram déficits nas contas dos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário em 2015. 

Face às ilações referidas e com o objetivo de dar materialidade às ações de implementação dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico, colocamos à apreciação as seguintes considerações, as 

quais estão em conformidade com a Lei 11.445/2007 e com o Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB/2013): 

Para viabilizar o montante dos investimentos futuros, com vistas à universalização do 

saneamento básico, considera-se necessário que: 

 O Estado de Mato Grosso defina e implemente efetiva política de saneamento básico, em 

consonância com a Lei 11.445/2007 e nos moldes do Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB 2013); a implementação da Política Estadual de Saneamento Básico deverá se 

constituir em eficiente instrumento de transparência e de interação com a União e 

municípios. 

 Os municípios adotem estratégias de racionalização dos gastos públicos, buscando 

assegurar a intersetorialidade das ações de saneamento básico com políticas de saúde, de 

desenvolvimento urbano, de habitação, de proteção ambiental e de recursos hídricos, entre 

outras (Artigo 2º da Lei 11.445/2007 – Inciso VI). 

 Os municípios, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, instituam fundos, com a 

finalidade de custear a universalização dos serviços públicos de saneamento básico, em 

conformidade com artigo 13 e parágrafo único da Lei 11.445/2007. 

 Os municípios valorizem o Sistema Municipal de Informação em Saneamento Básico como 

instrumento de monitoramento e acompanhamento sistemático da eficiência e eficácia das 

ações programadas do PMSB e de produção de indicadores que subsidiam o processo de 

planejamento público municipal integrado e contínuo, com vistas à racionalização da 

aplicação dos recursos públicos. 
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A sustentabilidade econômica dependerá de ações, por parte dos municípios, que busquem: 

 A qualificação dos investimentos públicos, com maior eficiência, eficácia e efetividade nos 

resultados, estabelecendo metas de desempenho operacional para os operadores públicos de 

serviços de saneamento básico. 

 O fortalecimento da gestão institucional e a capacitação gerencial dos operadores públicos de 

serviços de saneamento básico. 

 O fortalecimento da capacidade fiscalizadora dos titulares, dos entes reguladores e das 

instâncias de controle social. 

 Explorar potencialidades de parceria público-privado e/ou consórcios, para a gestão, regulação, 

fiscalização e prestação dos serviços de saneamento básico. 

 Estabelecer modelos tarifários para água e esgotos e para os serviços de resíduos sólidos e de 

drenagem urbana, à luz dos artigos 22 (Inciso IV) e 29 (caput), da Lei 11.445/2007. 

 Implementar políticas de manejo dos resíduos sólidos pautados na não geração, na redução, na 

reutilização, na reciclagem, no tratamento e na disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos. 

 
Por fim, com a publicação deste Atlas, fica disponível à sociedade um extenso conjunto de 

informações e indicadores de 109 municípios mato-grossenses, representando um subsídio significativo 

para processo de gerenciamento, planejamento e tomada de decisão local, visando à universalização e 

melhoria contínua da prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 
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