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APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) tem como objetivo não apenas o
cumprimento de um marco legal no saneamento básico do município de Dourados,
mas obter maior eficiência nos serviços preconizados pela Lei Federal N° 11.445/2007.
Tem como princípio fundamental a universalização do acesso aos serviços públicos
de saneamento básico de qualidade, abrangendo os quatro pilares essenciais para
uma vida sustentável: serviços de abastecimento de água potável, de esgotamento
sanitário, de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e de drenagem e manejo
das águas pluviais.
Neste contexto, a Lei Federal N° 11.445/2007 estabelece que o PMSB, como
instrumento de planejamento dos serviços públicos de saneamento básico, deve
abranger o diagnóstico da situação e seus impactos na qualidade de vida da
população, através de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e
socioeconômicos, apontando as causas das deficiências detectadas. A partir desta
etapa será estruturado o planejamento estratégico para melhoria destes serviços no
município.
Portanto, o presente estudo tem como objetivo apresentar de forma clara e objetiva
todos os dados levantados e analisados durante o Diagnóstico Técnico-Participativo
do PMSB de Dourados, de tal modo que a população e os gestores públicos estejam
cientes da situação atual destes serviços e participem da construção do PMSB.
Neste produto serão apresentados os levantamentos de dados primários e
secundários, realizados através de visitas técnicas in loco, consultas bibliográficas e
acesso às informações dos gestores públicos, prestadores de serviços e população,
de forma a ilustrar a situação atual dos serviços de saneamento.
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

AGECOLD

Associação dos Agentes Ecológicos de Dourados

CECA

Conselho Estadual de Controle Ambiental

CNAS

Conselho Nacional de Assistência Social

CNES

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

CONAMA

Conselho Nacional do Meio Ambiente

CPRM

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais

CRAS

Centro de Referência de Assistência Social

CREAS

Centro de Referência Especializada de Assistência Social

DATASUS

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

DBO

Demanda Biológica de Oxigênio

DQO

Demanda Química de Oxigênio

EAB

Elevatória de Água Bruta

EEE

Estações Elevatórias de Esgoto

EMBRAPA

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

ETA

Estação de Tratamento de Água

ETE

Estação de Tratamento de Esgoto

FNE

Fórum Nacional de Educação

FUNAI

Fundação Nacional do Índio

FUNASA

Fundação Nacional de Saúde

GT

Grupo Técnico

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICMS

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual, Intermunicipal e Comunicação

IDEB

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IDHM

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

INCRA

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

INEP

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

INMET

Instituto Nacional de Meteorologia

IPD

Índice de Perdas na Distribuição

MMA

Ministério do Meio Ambiente
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NBR

Norma Brasileira

OMS

Organização Mundial da Saúde

PAC

Programa de Aceleração do Crescimento

PEE

Plano Estadual de Educação

PGIRS

Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos

PIB

Produto Interno Bruto

PME

Plano Municipal de Educação

PNE

Plano Nacional de Educação

PMS

Plano de Mobilização Social

PMSB

Plano Municipal de Saneamento Básico

PTP

Poço Tubular Profundo

RALF

Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado

RAP

Reservatório Apoiado

RCCD

Resíduos da Construção Civil e Demolição

REL

Reservatório Elevado

RLU

Resíduos de Limpeza Urbana

RLRO

Resíduos de Logística Reversa Obrigatória

RSDC

Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais

RSS

Resíduos de Serviços de Saúde

RV

Resíduos Volumosos

SAA

Sistema de Abastecimento de Água

SAEB

Sistema de Nacional de Avaliação da Educação Básico

SANESUL

Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul

SEMAC

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência
e Tecnologia
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SEMADE

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

SES

Sistema de Esgotamento Sanitário

SIG

Sistema de Informações Geográficas

SISLA

Sistema Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental

SNIS

Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento

SNUC

Sistema Nacional de Unidades de Conservação

SUS

Sistema Único de Saúde

TAU

Tanque de Amortização Unidirecional

ZEIS

Zonas Especiais de Interesse Social
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1 INTRODUÇÃO

O Plano Municipal de Saneamento Básico é um instrumento da Lei n° 11.445/2007 e
atua no planejamento de ações, serviços e infraestruturas voltadas aos seguintes
componentes:

a) Abastecimento de água potável: captação, tratamento, abastecimento e
respectivos instrumentos de medição;
b) Esgotamento sanitário: coleta, transporte, tratamento e disposição final
adequada dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até a sua emissão
final;
c) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final dos resíduos domiciliares e dos originários da varrição
e limpeza de logradouros e vias públicas;
d) Drenagem e manejo das águas pluviais: transporte, detenção ou retenção
para amortecimento de vazões em caso de cheias, tratamento e disposição
final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

Em conformidade com o art. 19 da Lei n° 11.445/2007, que estabelece o conteúdo
mínimo para a elaboração do PMSB, este instrumento de planejamento será
desenvolvido nas seguintes etapas: Mobilização Social; Diagnóstico TécnicoParticipativo; Prospectiva e Planejamento Estratégico; Programas, Projetos e Ações;
Plano de Execução; e Indicadores de Desempenho.
O Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo consolida informações atuais das
condições ambientais e serviços de saneamento básico do município de Dourados.
Contempla a sede urbana, distritos urbanos e comunidades rurais para auxílio no
desenvolvimento do planejamento estratégico e tomada de decisões.

41

INTRODUÇÃO

A metodologia aplicada para formalização do diagnóstico consiste na análise de
dados secundários, através de revisões bibliográficas, informações fornecidas pelos
gestores, prestadores de serviços e população em geral, e dados primários obtidos
em visitas in loco. Todas as informações e dados levantados visam retratar a situação
do saneamento básico no município, a caracterização socioeconômica (renda, IDH,
escolaridade, etc.) e física (clima, solo, recursos hídricos, bioma, etc.) e a descrição
dos sistemas públicos existentes (saúde, educação, segurança).
Para elaboração deste diagnóstico técnico-participativo foram envolvidos gestores
e órgãos municipais, bem como a empresa prestadora de serviços de água, esgoto
e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, visando obter-se a real situação no
município. O processo levou em consideração aspectos técnicos, sociais,
instrumentos e diretrizes das legislações em esferas federal, estadual e municipal,
considerando-se a atual organização para gestão dos serviços de saneamento,
planejamento, fiscalização e regulação dos serviços e controle social.
Com a realização do diagnóstico técnico-participativo foram identificadas as
carências e urgências de cada setor, subsidiando-se assim o desenvolvimento de um
planejamento estratégico de ações objetivas que possam favorecer a qualidade de
vida da população.
Cabe ressaltar que serão recomendadas avaliações anuais e revisões a cada 4 anos,
preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos planos
plurianuais, de forma a avaliar a eficiência e a eficácia das ações programadas,
reorganizando-as e/ou readequando-as à nova realidade estrutural, social e/ou
financeira, quando necessário.
O horizonte temporal pré-estabelecido de 20 anos vai de encontro ao previsto nas
Políticas Públicas que versam sobre a gestão dos serviços de saneamento básico, as
quais preconizam que Planos Nacionais, Estaduais e Municipais devem ser
elaborados considerando o referido intervalo de tempo.
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2 DADOS GERAIS DE DOURADOS

Neste tópico serão apresentados os dados gerais do município de Dourados, seu
histórico de ocupação, localização e vias de acesso ao município.

Histórico

Pelo Decreto Estadual nº 30, de 22 de janeiro de 1935, o Município de Dourados foi
oficialmente criado a partir de áreas desmembradas do município de Ponta Porã.
A cidade teve um lento desenvolvimento até a segunda metade do século XX
devido a deficiência dos meios de transporte e vias de comunicação. A partir de
1950, com abertura das rodovias, iniciou-se a fase desenvolvimentista da cidade que
se tornou um importante centro agropecuário e de serviços.
Em 1990, o desenvolvimento comercial e de serviços na zona urbana foi crucial para
que Dourados se consolidasse como polo regional, tornando-se o maior e mais
desenvolvido centro urbano do interior de Mato Grosso do Sul. Dourados também se
destaca como Cidade Universitária pois conta com seis universidades, duas delas
públicas.

Localização

O município de Dourados localiza-se no Centro-Sul do Estado de Mato Grosso do Sul,
inserido na Mesorregião do Sudoeste do Estado e na Microrregião de Dourados,
próximo a Serra de Maracaju, divisor de águas das bacias dos rios Paraná e Paraguai.
A Figura 1 apresenta a localização de Dourados em relação ao Estado de Mato
Grosso do Sul e ao Brasil.
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Figura 1 – Localização do município de Dourados
Fonte: Groen, 2016.

Tem como municípios vizinhos: Itaporã, Douradina, Maracaju e Rio Brilhante, ao norte;
Fátima do Sul, Laguna Carapã e Caarapó, ao sul; Deodápolis ao leste e Ponta Porã
à oeste. Dourados possui altitude de 430 metros acima do nível do mar.
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3 METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada para elaboração deste Diagnóstico Técnico-Participativo
do município de Dourados tomou, por base, informações secundárias como revisões
bibliográficas, dados das secretarias municipais e prestadores de serviços de
saneamento, bem como informações primárias através de visitas in loco. As
considerações foram direcionadas para a identificação da situação do saneamento
existente no município, caracterização socioeconômica, física e biótica, descrição
dos sistemas públicos e aspectos legais e institucionais, dentre outras.
Para elaboração do diagnóstico no município foram envolvidos todos os órgãos e
entidades responsáveis pelas atividades e serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos, onde foram obtidas informações relevantes ao
desenvolvimento do trabalho.

Área de Abrangência do Diagnóstico

A área de abrangência, para levantamento das informações, envolve a sede
urbana, distritos urbanos e as comunidades rurais de Dourados/MS, conforme
apresenta a Figura 2. Dentre as comunidades rurais considera a existência de dois
assentamentos rurais, duas reservas indígenas, uma aldeia tradicionalmente
ocupada e uma comunidade quilombola.
Em 2004 foi finalizada a homologação das terras da aldeia Panambizinho, localizada
há aproximadamente 20 km da sede municipal. Segundo dados da FUNASA (2010),
a aldeia conta com uma população de 333 habitantes, predominantemente
pertencentes à etnia Guarani Kaiowá com uma área de aproximadamente 1.272 ha
(FUNAI).
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Já a reserva indígena tem uma área de 3.539 hectares, próxima a porção norte da
sede urbana. De acordo com a FUNAI de Dourados, a reserva conta com uma
população de aproximadamente 14.000 habitantes, constituída por duas aldeias,
Bororó e Jaguapirú, formada por três etnias: Caiuás (Kaiowá), Guarani (Ñandeva) e
Terena.
As aldeias estão localizadas na MS-156, que liga Dourados a Itaporã, ao lado da sede
urbana do município. De acordo com informações repassadas pela FUNAI, contam
com uma infraestrutura de cinco escolas, uma unidade do CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social) e dois postos de saúde.
Segundo dados do INCRA, Dourados possui dois assentamentos rurais: Lagoa Grande,
localizado às margens da Rodovia que liga Dourados-Itahum, sendo constituído por
155 famílias; e Amparo, também localizado próximo ao distrito de Itahum, a 70 km da
sede do município, constituído por 66 famílias. O Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA reconheceu em julho de 2015 a área de 3.538,6215 ha,
constituída por 135 famílias, como Comunidade Quilombola Dezidério Felipe de
Oliveira, localizada a 20 km da área urbana de Dourados, no entanto, durante
entrevista realizada com o líder da Comunidade, nos foi informado que há em torno
de 14 famílias morando no local.
Os distritos urbanos são: Guaçu, Indápolis, Itahum, Panambi, Picadinha, Vila Formosa,
Vila São Pedro e Vila Vargas.
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Figura 2 – Áreas de abrangência do Diagnóstico-Participativo de Dourados/MS
Fonte: Groen, 2016.
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Estratégia de Coleta de Informações

A técnica utilizada para levantamento de dados primários contemplou a aplicação
de questionário técnico aos gestores e servidores municipais, bem como à empresa
prestadora de serviços de saneamento, e visitas in loco apoiadas em um roteiro
técnico,

onde

foram

realizados

registros

fotográficos

e

identificação

das

coordenadas georreferenciadas.
As principais fontes de informações primárias foram obtidas nos órgãos públicos:
SANESUL, FUNASA e Secretarias Municipais de Dourados, por meio de consulta aos
técnicos e funcionários responsáveis por cada setor. As informações foram primordiais
para conhecimento da situação atual do saneamento básico e para hierarquização
das necessidades no município de Dourados.
A pesquisa secundária implicou na reorganização dos dados disponíveis, coletados
nas seguintes fontes: IBGE, SEMAC, SEMADE, Atlas Brasil, DATASUS, IDEB, INEP,
EMBRAPA, CNES, INMET, CPRM, MMA, SISLA, entre outros, que incorporam a
caracterização ambiental e social do município de Dourados.
Para descrição das características física e ambiental do território de Dourados foram
elaborados mapas temáticos, através de informações cartográficas, estruturadas em
banco de dados georreferenciados, que juntas formam o Sistema de Informações
Geográficas (SIG). Com bases geradas na construção do SIG contendo informações
raster, vetoriais, objetos e geo-objetos, estes mapas permitiram a espacialização das
informações e auxilio na caracterização das peculiaridades locais.
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Visita In Loco

Para levantamento de informações que complementam o Diagnóstico-Participativo,
foram realizadas visitas in loco em todos os setores de mobilização, tais como,

Perímetro Urbano, Distritos Urbanos e Comunidades rurais, conforme apresentado
anteriormente na Figura 2, além de realizar diálogo entre os servidores públicos e
prestadores de serviços na área de saneamento, buscando conhecer a
realidade atual e os anseios da população de Dourados, ocorridas nos dias 18,
19, 20 e 21 de julho de 2016 e 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2016.
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4 ASPECTOS LEGAIS

O resgate das informações legais e institucionais são fundamentais para concepção
e implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Contribuem
com a operacionalização das ações e serviços de saneamento básico, com a
definição das responsabilidades e estruturação dos mecanismos de planejamento e
fiscalização. Estes serviços são atividades essenciais de interesse público e local, cujo
provimento é de responsabilidade direta ou indireta da gestão pública. Conforme o
art. 30 da Constituição Federal é de competência municipal, entre outras, legislar,
organizar e prestar serviços públicos de interesse local, além de promover o
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano.
Após a promulgação da Política Nacional de Saneamento Básico – Lei n°
11.445/2007, o setor de saneamento vem passando por novas formulações teóricoconceituais. A Lei foi criada de modo a abrigar todos os meios legalmente possíveis
de organização, implicando em um novo quadro institucional para a área, o qual,
por sua vez, tanto mais efetivo e coerente no atendimento dos interesses e realidade
social, ambiental e econômica do local.
Neste capítulo será apresentada uma síntese de informações a respeito das
legislações existentes, no âmbito Federal, Estadual e Municipal, aplicáveis a questão
do saneamento básico em seu planejamento, estruturação e operação.
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PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO PMSB

Conforme a Avaliação de Impacto na Saúde das Ações de Saneamento (FUNASA,
2011), o sistema de gerenciamento de serviços públicos de saneamento é formado
pelo conjunto de agentes institucionais, governamentais e entidades privadas, com
objetivo de executar a política de saneamento adotada, tendo como principal
instrumento o Plano Municipal de Saneamento Básico. Desse modo, a gestão de
serviços de saneamento deve ser respaldada em quatro enfoques:
 Técnico-gerencial e operacional: entendido pelas ações que garantam a
prestação de serviços com qualidade e quantidade, com a adoção de
tecnologias atuais e apropriadas à realidade local. Relaciona-se aos princípios
de regularidade, continuidade, qualidade, modicidade dos custos e de
segurança. Refere-se à disponibilidade de pessoal qualificado para a
execução dos serviços e a existência de programas de capacitação. Envolve
a existência de equipamentos para as ações de operação e manutenção e
atividades de controle da qualidade da água distribuída à população;
 Social: entendido pelas ações que promovam a prestação dos serviços de
forma universal e igualitária para a população, envolvendo os princípios da
equidade e modicidade das tarifas e taxas. Contempla as ações de
educação sanitária e ambiental, de forma a disseminar comportamentos mais
positivos quanto ao meio ambiente, e envolve a existência de programas de
comunicação social para atendimento ao cidadão;
 Legal e institucional: envolve a disponibilidade de arcabouço jurídicoinstitucional que possa garantir a prestação dos serviços de saneamento em
quantidade e qualidade à população. Relacionam-se ao poder concedente,
por parte do município, na prestação dos serviços de saneamento, a
existência de órgão prestador dos serviços, de leis, planos, programas, fóruns
e fundos. Refere-se à existência da participação e controle social;
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 Financeiro: envolve os aspectos relativos ao financiamento dos serviços de
saneamento (água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem). Inclui a existência
de plano de investimentos e dotação orçamentária anual que contemple o
setor de saneamento, a capacidade de investimentos e estrutura tarifária e
de taxas. Refere-se ainda a situação financeira dos prestadores dos serviços.
O saneamento básico além de ser um serviço essencial à qualidade de vida, direito
do cidadão e dever do Estado, também é uma ação de saúde pública e proteção
ambiental. Suas ações devem ser compatíveis com as políticas públicas e sociais. O
Quadro 1 apresenta, de forma sintetizada, os princípios aplicáveis que orientam a
formulação do PMSB do município de Dourados/MS.

Quadro 1 – Princípios aplicáveis ao PMSB de Dourados/MS
LEI

PRINCÍPIOS

Constituição da
República
Federativa do
Brasil - 1988

 Art. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
 Art. 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, devendo
o seu acesso ser universal e igualitário, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e
de outros agravos;
 Art. 225, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;
 Art. 225 – inciso VI, promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino e a conscientização pública para preservação do
meio ambiente.

Política de Saúde
Lei n° 8.080 de
1990

 Art. 2, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo
o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício;
 Art. 3, os níveis de saúde expressam a organização social e
econômica do País, tendo a saúde como determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais;
 Art.6, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS),
inciso II - participação na formulação da política e na execução
de ações de saneamento básico.

59

ASPECTOS LEGAIS

LEI

PRINCÍPIOS

Política Nacional
de Recursos
Hídricos
Lei n° 9.433 de
1997

 Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos
seguintes fundamentos:
 Água é um bem de domínio público e um recurso natural limitado,
dotado de valor econômico;
 Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o
consumo humano e a dessedentação de animais;
 A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso
múltiplo das águas e ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.

Política Urbana
Lei n° 10.257 de
2001

 Art. 2, inciso I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido
como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras
gerações; Inciso XVIII - tratamento prioritário às obras e edificações
de infraestrutura de energia, telecomunicações, abastecimento
de água e saneamento;
 Compete a União: instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transportes
urbanos e infraestrutura de energia e telecomunicações.

Política Nacional
de Saneamento
Básico
Lei n° 11.445/2007

 Universalização do acesso;
 Integralidade, propiciar à população o acesso a conformidade de
suas necessidades, maximizando a eficácia das ações e resultados;
 Serviços de saneamento básico a serem realizados de formas
adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
 Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de
drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde
pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;
 Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as
peculiaridades locais e regionais;
 Articulação com as políticas voltadas para a melhoria da
qualidade de vida;
 Eficiência e sustentabilidade econômica;
 Utilização de tecnologias apropriadas e adoção de soluções
graduais e progressivas;
 Transparência das ações;
 Controle social;
 Segurança, qualidade e regularidade;
 Integração das infraestruturas e serviços com gestão eficiente dos
recursos hídricos;
 Adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de
água.

Fonte: Groen, 2016.
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ÂMBITO FEDERAL

O Quadro 2 apresenta a Legislação relacionada ao serviço de saneamento básico
no âmbito Federal.

Quadro 2 – Legislação Federal
LEI/RESOLUÇÃO

EMENTA

Constituição da
República Federativa
do Brasil de 1988

A Constituição da República destinada a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulga, sob a proteção de Deus.

Decreto nº 24.643 de
1934

Decreta o Código de Águas.

Lei nº 6.938 de 1981
Lei nº 8.080 de 1990

Lei n° 8.666 de 1993

Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente.
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências.
Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da constituição federal,
institui normas para licitações e contratos da administração
pública.

Lei n° 8.897 de 1995

Lei de Concessão e Permissão de Serviços Públicos.

Lei n° 8.987 de 1995

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação
de serviços públicos, previsto no art. 175 da constituição federal.

Lei nº 9.433 de 1997

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.

Lei n° 9.605 de 1998

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências.

Lei n° 9.795 de 1999

Política Nacional de Educação Ambiental.

Resolução Conama
nº 275 de 2001

Estabelece a padronização para cores de recipientes para
resíduos sólidos.

Lei nº 10.257 de 2001

Estatuto das Cidades.

Resolução Conama
nº 307 de 2002

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão
dos resíduos da construção civil. Alterada pelas resoluções n°
348, de 2004, n° 431, de 2011, e n° 448/2012.

Resolução Anvisa RDC
306 de 2004

Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde.

Lei nº 11.107 de 2005

Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios
públicos e dá outras providências.
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LEI/RESOLUÇÃO

EMENTA

Resolução nº 358 de
2005

Dispõe sobre o tratamento e destinação final dos resíduos dos
serviços de saúde.

Decreto n° 5.440 de
2005

Estabelece definições e procedimentos sobre a qualidade da
água e mecanismo para a divulgação de informação ao
consumidor.

Resolução CONAMA
n° 377 de 2006

Dispõe sobre licenciamento ambiental simplificado de sistemas
de esgotamento sanitário.

Lei nº 11.445 de 2007

Política Nacional de Saneamento Básico. Estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico.

Resolução CONAMA
n° 357 de 2007

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento;

Resolução CONAMA
n° 396 de 2008

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o
enquadramento das águas subterrâneas.

Resolução Conama
nº 401 de 2008
Resolução Conama
nº 416 de 2009

Dispõe sobre mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no
território nacional e os critérios e padrões para o seu
gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras
providências. Alterada pela Resolução n° 424, de 2010.
Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada
por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente
adequada, e dá outras providências.

Decreto nº 7.217 de
2010

Regulamenta a Lei Federal nº 11.445/2007.

Lei nº 12.305 de 2010

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Decreto Federal nº 7.404
de 2010

Portaria n° 2.914 de 2011

Regulamenta a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o
Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de
Logística Reversa, e dá outras providências.
Define os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade.

Resolução CONAMA
nº 430 de 2011

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de
efluentes.

Decreto Federal nº 8.211
de 2014

Altera o Decreto nº 7.217/2010, que regulamenta a Lei nº
11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
Saneamento Básico.

Fonte: Groen, 2016.

ÂMBITO ESTADUAL

O Quadro 3 apresenta a relação da legislação relacionada aos serviços de
saneamento básico no âmbito Estadual.
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Quadro 3 – Legislação Estadual
LEGISLAÇÃO
Lei nº 90 de 1980
Decreto nº 4.625 de 1988

Lei nº 1.339 de 1992

Decreto n° 6.689 de 1992

Lei nº 2.263 de 2001

EMENTA
Dispõe sobre as alterações do meio ambiente, estabelece
normas de proteção ambiental e dá outras providências.
Regulamenta a Lei nº 90, de 02 de junho de 1980, e dá
outras providências.
Dispõe sobre a concessão, renovação e rescisão de
serviços públicos de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário, aos Municípios, pela Empresa de
Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL, e dá outras
providências.
Aprova o Regulamento dos Serviços de Abastecimento de
Água e de Esgotamento Sanitário, prestados pela Empresa
de Saneamento de Mato Grosso do Sul Sociedade
Anônima – SANESUL.
Dispõe sobre a prestação, regulação, fiscalização e
controle dos serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e resíduos sólidos no Estado de
Mato Grosso do Sul; cria o Conselho Estadual de
Saneamento e dá outras providências.

Decreto Nº 10.199 de 2001

Dispõe sobre a competência e aprova a estrutura básica
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Cultura e
Turismo, e dá outras providências.

Decreto Nº 10.752 de 2002

Dispõe sobre a estrutura básica, a competência da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Cultura e Turismo,
consolida quadro de cargos em comissão, e dá outras
providências.

Lei n° 2.406 de 2002

Institui a Política Estadual dos Recursos Hídricos, cria o
Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos
e dá outras providências.

Lei nº 2.581 de 2002

Autoriza a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul
a explorar serviços públicos específicos e dá outras
providências.

Decreto nº 11.296, de 15 de
Julho de 2003

Dispõe sobre o pagamento do adicional de incentivo à
produtividade à Auditores da Gestão de Serviços de
Saúde e Fiscais de Vigilância Sanitária, integrantes do
Grupo Saúde Pública do Plano de Cargos, Empregos e
Carreiras do Poder Executivo, e dá outras providências.

Decreto nº 11.422 de 2003

Altera os Anexos I e II do Decreto nº 11.296 de 15 de julho
de 2003, que dispõe sobre o pagamento do adicional de
incentivo à produtividade à Auditores da Gestão de
Serviços de Saúde e Fiscais de Vigilância Sanitária, e dá
outras providências.

Decreto nº 11.693 de 2004

Organiza a carreira Fiscalização e Gestão Ambiental,
define a composição da Tabela de Pessoal da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o
Quadro de Pessoal do Instituto Meio Ambiente-Pantanal, e
dá outras providências.

Decreto nº 11.766 de 2004

Estabelece critérios para cálculo dos custos de serviços
prestados pelo Instituto de Meio Ambiente-Pantanal, e dá
outras providências.
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LEGISLAÇÃO

EMENTA

Lei nº 2.971 de 2005

Institui o Programa Estadual de Educação Ambiental e dá
outras providências.

Lei n° 3.183 de 2006

Lei n° 3.367 de 2007

Lei nº 3.480 de 2007

Decreto nº 12.230 de 2007

Dispõe sobre a competência e aprova a estrutura básica
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, das Cidades,
do Planejamento, da Ciência e Tecnologia - SEMAC.

Decreto nº 12.460 de 2007

Reorganiza a Estrutura Básica da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente, das Cidades, do Planejamento, da
Ciência e Tecnologia (SEMAC), e dá outras providências.

Lei n° 3.839 de 2009

Institui o Programa de Gestão Territorial do Estado de Mato
Grosso do Sul (PGT/MS); aprova a Primeira Aproximação
do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Mato
Grosso do Sul (ZEE/MS), e dá outras providências.

Decreto nº 13.037 de 2010

Aprova o Regimento Interno do Conselho Estadual das
Cidades de Mato Grosso do Sul.

Lei nº 4.191 de 2012

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial ao
orçamento vigente, e dá outras providências.

Lei Nº 4.219 de 2012

Lei n° 4.303 de 2012

Decreto nº 13.442 de 2012

Decreto nº 13.464 de 2012

Dispõe sobre o ICMS Ecológico na forma do art. 1º, inciso
III, alínea “f”, da Lei Complementar nº 57, de 4 de janeiro
de 1991, na redação dada pela Lei Complementar nº 159,
de 26 de dezembro de 2011, e dá outras providências.
Institui o Programa de Parceria Público-Privada do Estado
de Mato Grosso do Sul (PROPPP-MS), e dá outras
providências.
Dispõe sobre os Cadastros Técnico-Ambiental Estadual
(CTAE) e sobre a Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental Estadual (TFAE), instituídos pela Lei nº 3.480, de
20 de Dezembro de 2007.
Reorganiza a estrutura básica da Secretaria de Estado de
Habitação e das Cidades (SEHAC).

Decreto nº 13.595 de 2013

Aprova o Regimento Interno do Conselho Estadual das
Cidades de Mato Grosso do Sul.

Lei n° 4.555 de 2014

Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC,
no âmbito do Território do Estado de Mato Grosso do Sul, e
dá outras providências.

Fonte: Groen, 2016.
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Dispõe sobre a administração, proteção e conservação
das águas subterrâneas de domínio do Estado e dá outras
providências.
Dispõe sobre a proibição, em todo o território do Estado de
Mato Grosso do Sul, de instalação e funcionamento de
incineradores de lixo, de origem doméstica e industrial, ou
de resíduos de qualquer natureza, e dá outras
providências.
Institui o Cadastro Técnico-Ambiental Estadual, cria a Taxa
de Controle e Fiscalização Ambiental Estadual (TFAE) e a
Taxa de Transporte e Movimentação de Produtos e
Subprodutos Florestais (TMF), inclui dispositivos ao Anexo
único da Lei n° 1.810, de 22 de dezembro de 1997, e dá
outras providências.
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ÂMBITO MUNICIPAL

A seguir estão elencadas as principais Leis municipais de Dourados/MS, aplicáveis ao
setor de saneamento básico:

Quadro 4 – Legislação Municipal
LEGISLAÇÃO

EMENTA

Lei Orgânica

Art. 148: O Município garantirá acesso à habitação e ao
saneamento a toda a população, como condição
essencial à sadia qualidade de vida e ao desenvolvimento
social.

Lei n° 1.067/1979

Institui o Código de Posturas do Município de Dourados/MS,
e dispõe sobre as relações de polícia administrativa entre
o Poder Público Municipal e os munícipes de Dourados, no
que se refere à higiene e bem-estar da comunidade, aos
costumes, à segurança e ordem pública e ao
funcionamento regular dos estabelecimentos comerciais,
industriais, de prestação de serviços, mercados municipais,
feiras livres e demais posturas municipais

Lei n° 1.391/1986

Código de Obras e Edificações.

Lei Complementar n°
055/2002
Lei Complementar n°
072/2003
Lei nº 3.494/2011

Política Municipal de Meio Ambiente – PMMA.
Institui o Plano Diretor do município de Dourados;
Política Municipal de Resíduos Sólidos

Lei Municipal n° 205/2012

Dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo e o
sistema viário no município de Dourados;

Lei nº 3.904/2015

Institui o Plano Municipal de Educação. Tem como objetivo
o atendimento às demandas educacionais da população,
através de projeto político institucional local que sirva de
referência para formulação e implementação de políticas
públicas, de modo articulado e integrado à legislação das
esferas estadual e nacional.

Fonte: Groen, 2016.

 Código de Posturas – Lei nº 1.067/1979:

A Lei n° 1.067 de 1979 “institui o Código de Posturas do Município de Dourados/MS”,
e dispõe sobre as relações de polícia administrativa entre o Poder Público Municipal
e os munícipes de Dourados, no que se refere à higiene e bem-estar da comunidade,
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aos costumes, à segurança e ordem pública e ao funcionamento regular dos
estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços, mercados
municipais, feiras livres e demais posturas municipais (art. 1º).
O art. 3º estabelece como competência da Prefeitura Municipal fiscalizar e controlar
os sistemas públicos de abastecimento de água, esgoto e resíduos sólidos no
munícipio para assegurar, manter, proteger, desenvolver e melhorar as condições de
saúde e o bem-estar da comunidade.
É proibida a introdução direta ou indireta de águas pluviais ou resultantes de
drenagens, nos esgotos sanitários, a utilização de galerias pluviais para despejo de
esgoto sanitário, assim como a construção de instalações sanitárias sobre rios, riachos,
córregos ou qualquer curso de água (art. 11, inciso I e VII).
O artigo 14 estabelece que, nas edificações em área rural, devem-se canalizar as
águas residuais para local recomendável do ponto de vista sanitário, bem como
assegurar a proteção aos mananciais, poços e fontes utilizadas para o
abastecimento de água para o consumo domiciliar.
Conforme o Capítulo IV “do controle do sistema público de esgotos sanitários”, é
obrigatória a instalação de esgotos sanitários em habitações, estabelecimentos de
qualquer natureza, templos e prédios em geral, situados em local servido pela rede
pública de esgotos sanitários, entretanto, nos prédios localizados em área desprovida
de rede pública de esgotos sanitários é obrigatória a instalação e a manutenção de
fossas sépticas ou absorventes, segundo as normas e exigências do órgão específico
do Governo Estadual.
O art. 86 do Capítulo X “da limpeza pública e do controle de lixo” sentencia que a
Prefeitura estabelecerá normas sobre a coleta, transporte e destino final do lixo e
fiscalizará o seu cumprimento, complementando que o órgão de limpeza pública da
Prefeitura, deverá promover, sempre que necessário, campanhas públicas visando
esclarecimentos e educar a população, sobre os perigos que o lixo representa para
a saúde, e manter a cidade em condições satisfatórias de higiene.
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 Política Municipal de Meio Ambiente – PMMA – Lei Complementar nº 055/2002

Esta Lei, fundamentada no interesse local e nos artigos 181 e 203 da Lei Orgânica do
Município de Dourados, institui a Política Municipal de Meio Ambiente - PMMA, regula
a ação do Poder Público Municipal com os cidadãos e instituições públicas e
privadas, na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, uso
sustentado dos recursos naturais e controle do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (Art.
1º).
Artigo 4º - são objetivos da PMMA:
I – Induzir, por meio de estímulos e incentivos, à adoção de hábitos, costumes,
posturas e práticas sociais e econômicas aptas a não prejudicar o meio ambiente,
compatibilização das metas de desenvolvimento sócio econômico com a
conservação dos recursos ambientais e do equilíbrio ecológico.
Inciso XII – exigir o tratamento e a disposição final de resíduos sólidos, lançamento de
efluentes e emissões gasosas de qualquer natureza de forma adequada à proteção
do meio ambiente.
Inciso XIV – cooperar com a implementação de um programa permanente de
implementação e manutenção, pelo Município, de uma política de saneamento
básico.
Artigo 5º - dos instrumentos da PMMA:
I.

O planejamento e a gestão ambiental;

II.

A avaliação de impacto ambiental;

III.

O licenciamento ambiental;

IV.

O cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras e o sistema de
informações ambientais;

V.

A educação ambiental;
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VI.

O controle, o monitoramento e a auditoria ambientais das atividades,
processos e obras que causem ou possam causar impactos ambientais;

VII.

O estabelecimento de normas, padrões, critérios e parâmetros de qualidade
ambiental;

VIII.

Os mecanismos de estímulos e incentivos que promovam a recuperação, a
preservação e a melhoria do meio ambiente;

IX.

A fiscalização ambiental;

X.

A guarda municipal ambiental;

XI.

O Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA.

Artigo 6º - do Planejamento Ambiental – é o instrumento da Política Ambiental que
estabelece as diretrizes visando o desenvolvimento sustentável do Município.
São objetivos do Planejamento Ambiental:
I.

Produzir subsídios para a implementação e permanente revisão da Política
Municipal de Meio Ambiente implementando ações através de um Plano de
Ação Ambiental Integrado;

II.

Recomendar ações visando o aproveitamento sustentável dos recursos
naturais;

III.

Subsidiar com informações, dados e critérios técnicos, a análise dos estudos
de impacto ambiental;

IV.

Fixar diretrizes para a orientação dos processos de alteração do meio
ambiente;

V.

Recomendar ações destinadas a articular e integrar os processos ambientais
dos planos, programas, projetos e ações desenvolvidos pelos diferentes órgãos
municipais, estaduais e federais;

VI.

Propiciar a participação dos diferentes segmentos da sociedade organizada
na sua elaboração e na sua aplicação;

VII.

Definir

estratégias

de

conservação;

de

exploração

econômica

autossustentável dos recursos naturais e de controle das ações antrópicas.
Artigo 16º - das Avaliações de Impacto Ambiental: é uma atividade técnico-científica
apta a determinar a viabilidade ambiental de empreendimentos potencialmente
causadores de significativa degradação ambiental, de forma sistemática e
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previamente às consequências da sua implantação e operação, e tem como
principais finalidades instrumentais:
I.

Permitir a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico e urbano
com a proteção ambiental;

II.

Subsidiar o processo de tomada de decisão pelo IPLAN, e em última instância
pelo COMDAM;

III.

Favorecer a concepção final de planos, programas e projetos menos
agressivos ao meio ambiente, incorporando alternativas, recomendações,
medidas mitigadoras e compensatórias, e o desenvolvimento de tecnologias
mais adaptadas às condições dos locais onde serão implementados;

IV.

Incrementar processos de mediação e solução de conflitos de uso dos recursos
naturais por meio dos esclarecimentos sobre os impactos positivos e negativos
dos empreendimentos, auxiliando a negociação social;

V.

Apontar formas de controle e monitoramento eficazes dos recursos naturais
demandados pelos empreendimentos, ao poder público e aos particulares,
reforçando a gestão ambiental.

Artigo 25º - do Licenciamento Ambiental: ao Município, como membro integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente, compete utilizar o procedimento do
licenciamento ambiental como instrumento de gestão ambiental, visando ao
desenvolvimento sustentável.
Artigo 42º - do Cadastro Técnico de Atividades Poluidoras e Sistema Municipal de
Informações Ambientais: com a finalidade de realizar o controle e a fiscalização da
emissão de poluição ambiental o IPLAN manterá Cadastro Técnico de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, devidamente
atualizado, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem
a atividades ou empreendimentos potencialmente poluidores, bem como de
atividades consumidoras de insumos florestais com ênfase para madeireiras e
serrarias, recursos minerais ou de grandes volumes de água e geradoras de efluentes
líquidos e de emissões gasosas como as usinas termelétricas.
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Artigo 44º - A Educação Ambiental: considerada um instrumento indispensável para
a implementação dos objetivos da PMMA, devendo permear todas as ações do
IPLAN e do Executivo Municipal.
Artigo 45º - O IPLAN criará condições para garantir a implantação de programas de
educação ambiental, assegurando o caráter interinstitucional e multidisciplinar das
ações envolvidas.
Artigo 46º - A Educação Ambiental será promovida para toda a comunidade e em
especial:
I.

Na rede municipal de ensino, em todas as áreas de conhecimento e no
decorrer de todo o processo educativo devendo conformar com os currículos
e programas elaborados pela Secretaria Municipal da Educação;

II.

Na rede Estadual de Ensino, em articulação com a Secretaria de Estado da
Educação e Cultura;

III.

Em apoio às atividades da rede particular através de parcerias;

IV.

Para outros segmentos da sociedade civil organizada, em especial aqueles
que possam atuar como agentes multiplicadores;

V.

Junto às entidades e associações ambientalistas;

VI.

Junto a moradores de áreas contíguas às bacias hidrográficas;

VII.

Junto às Prefeituras vizinhas.

Artigo 47º - do Auto Monitoramento e das Auditorias Ambientais: com o objetivo de
verificar o cumprimento da legislação, normas, regulamentos e técnicas relativas à
proteção do meio ambiente, os estabelecimentos, públicos ou privados, cujas
atividades sejam potencialmente causadoras de impacto ambiental, deverão
proceder ao auto monitoramento dos padrões e índices de suas emissões gasosas,
de lançamento de efluentes e de disposição final de resíduos sólidos, bem como de
seus sistemas de controle de poluição. Os estabelecimentos deverão promover a
realização, de públicas e periódicas, auditorias ambientais de responsabilidade
técnica e financeira do empreendedor.
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Artigo 52º - dos Mecanismos de Estímulos e Incentivos: o Município deverá criar
através de lei específica os mecanismos de estímulos e incentivos que promovam a
recuperação, a preservação e a melhoria do meio ambiente.
Artigo 53º - da Fiscalização Ambiental: será exercida por servidores da Administração
Municipal direta ou indireta e através de agentes credenciados ou conveniados.
Artigo 55º - Compete à Fiscalização Ambiental:
I.

Efetuar vistorias, levantamentos e avaliações;

II.

Lavrar Autos de Constatação e informar sobre a ocorrência de infrações;

III.

Lavrar o Termo de Advertência circunstanciado comunicando a infração
cometida e as penalidades a que está sujeito;

IV.

Lavrar autos de infração;

V.

Lavrar termos de embargos e interdição;

VI.

Lavrar termos de apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e
da flora, instrumentos, equipamentos ou veículos de quaisquer naturezas
utilizadas na infração;

VII.

Lavrar termos de depósitos ou guarda de instrumentos, equipamentos ou
veículos de quaisquer naturezas utilizadas na infração;

VIII.

Lavrar termos de suspensão de venda ou de fabricação de produto;

IX.

Elaborar laudos técnicos de inspeção;

X.

Intimar, por escrito, os responsáveis pelas fontes de poluição a apresentarem
documentos ou esclarecimentos em local e data previamente determinados;

XI.

Desenvolver operações de controle aos ilícitos ambientais;

XII.

Prestar atendimento a acidentes ambientais, encaminhando providências no
sentido de sanar os problemas ambientais ocorridos;

XIII.

Vistoriar instalações hidráulicas e sanitárias de imóveis;

XIV.

Fiscalizar estabelecimentos que exercem exploração econômica dos recursos
hídricos;

XV.

Fiscalizar a circulação de veículos com cargas perigosas;

XVI.

Exercer outras atividades que lhe vierem a ser designadas.
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Artigo 58º - da Guarda Municipal Ambiental: será exercida pela Guarda Municipal de
Dourados, através de uma equipe formada para esse fim específico, em
conformidade com o disposto na Lei municipal nº 2.029/95 e subordinada às normas
da Lei Completar n. º 021/96.
Artigo 59º - Compete à Guarda Municipal Ambiental:
I.

Policiamento ostensivo e preventivo das áreas de proteção aos mananciais e
das unidades de conservação ambiental do município;

II.

A proteção das reservas, parques, lagoas, represas e congêneres, em sua
fauna, flora e beleza natural;

III.

A proteção dos mananciais, bem como dos rios que abastecem a cidade,
visando coibir a incidência de agentes depredadores;

IV.

A defesa da fauna e da flora local;

V.

Impedir a caça, a pesca e a exploração de produtos florestais sem a
necessária licença da autoridade competente;

VI.

Agir nas ocorrências ambientais, lavrando autos de constatação, de
advertência e de infração;

VII.

Autuar os infratores, apreendendo os produtos e instrumentos utilizados na
infração, encaminhando-os às autoridades competentes;

VIII.

Executar atividades visando a educação ambiental e a conscientização da
população sobre a necessidade da preservação do meio ambiente.

Artigo 60º - do Fundo Municipal de Meio Ambiente: possui o objetivo de captar
recursos para o financiamento de projetos de interesse ambiental tais como:
I.

Campanhas educativas;

II.

Recuperação de áreas degradadas;

III.

Manutenção e consolidação de áreas verdes municipais;

IV.

Zoneamentos e mapeamento das fontes de poluição, reflorestamento das
áreas de preservação permanente;

V.

Fomento à agricultura orgânica;

VI.

Reforço das ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento, inclusive
com a aquisição de materiais e pagamento de pessoal;

VII.
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 Plano Diretor – Lei Complementar n° 072/2003:

A Lei Complementar n° 072/2003 institui o Plano Diretor do município de Dourados e
cria o Sistema de Planejamento Municipal, em conformidade com a Constituição
Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município. Os objetivos,
propostas e diretrizes constantes desta Lei Complementar são a base de orientação
da política de desenvolvimento, a política urbana e as políticas setoriais do município.
Através deste Plano foi criado o Sistema de Planejamento Municipal (SISPLAM) com
a finalidade de obter a cooperação conjunta e participativa entre o Poder Público
e a comunidade na execução da Política de Desenvolvimento e da Política Urbana
do Município, bem como na elaboração e implementação das políticas setoriais do
Município (Art. 6º).
Conforme o art. 28º são objetivos fundamentais da Política Urbana do Município de
Dourados:
I.

Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana, mediante um conjunto de diretrizes e instrumentos de
execução;

II.

Instituir a coordenação e o controle do processo de urbanização, a
compatibilização das atividades humanas com as de preservação ambiental,
a redução das desigualdades sociais de acesso aos bens e serviços públicos
essenciais e a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.

O zoneamento estabelece as regras básicas para o ordenamento territorial,
considerando o uso e ocupação do solo a partir das características dos seus
ambientes (art. 28º).
O Município fica dividido em Regiões Urbanas (RU), Regiões Urbano/Rurais (RUR) e
Regiões Urbano-Rurais Indígenas (RURI), que são espaços territoriais específicos,
referenciais para descentralização das ações de planejamento, respeitadas as
características sócias espaciais da população residente, as microbacias existentes e
a setorização do cadastro imobiliário urbano.
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§ 1º As Regiões Urbanas (RU), Regiões Urbano/Rurais (RUR) e Regiões Urbano/Rurais
Indígenas (RURI) são espaços selecionados que têm como objetivo a formação de
polos de desenvolvimento urbano.
§ 2º Cada região sofrerá um processo de desenvolvimento específico em que serão
observadas suas potencialidades e vocações para o desenvolvimento sustentável.
§ 3º As divisões territoriais – RU, RUR e RURI – serão objetos dos Planos Locais.
§ 4º O território urbano da cidade de Dourados será composto de 10 (dez) Regiões
Urbanas e os Distritos Municipais serão considerados, cada um, uma Região UrbanoRural. A Zona Rural do Distrito-Sede será considerada uma Região Urbano/Rural (RUR),
assim como as Áreas Indígenas de Dourados também serão territórios demarcados
para os Planos Locais, sendo denominada Região Urbano-Rural indígena (RURI).
§ 5º As regiões estão assim denominadas:
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I.

Região Urbana 1 – RU – Parque das Nações II;

II.

Região Urbana 2 – RU – Vila Industrial;

III.

Região Urbana 3 – RU – Terra Roxa;

IV.

Região Urbana 4 – RU – Grande Água Boa;

V.

Região Urbana 5 – RU – Grande Itália;

VI.

Região Urbana 6 – RU – Grande Flórida;

VII.

Região Urbana 7 – RU – Vila Progresso;

VIII.

Região Urbana 8 – RU – Jd. Ouro Verde;

IX.

Região Urbana 9 – RU – Jd. Sta. Brígida;

X.

Região Urbana 10 – RU – Zona de Transição Urbana;

XI.

Região Urbano/Rural 11 – RUR – Itahum;

XII.

Região Urbano/Rural 12 – RUR – Picadinha;

XIII.

Região Urbano/Rural 13 – RUR – Sede;

XIV.

Região Urbano/Rural 14 – RUR – Panambi;

XV.

Região Urbano/Rural 15 – RUR – Vila São Pedro;

XVI.

Região Urbano/Rural 16 – RUR – Indápolis;

XVII.

Região Urbano/Rural 17 – RUR – Vila Vargas;
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XVIII.

Região Urbano/Rural 18 – RUR – Vila Formosa;

XIX.

Região Urbano/Rural 19 – RUR – Guaçu;

XX.

Região Urbano/Rural Indígena 20 – RURI – Jaguapirú-Bororó;

XXI.

Região Urbano/Rural Indígena 21 – RURI – Panambizinho.

 Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo – Lei Municipal n° 205/2012:

Conforme seu artigo 5º, toda intervenção urbanística, instalação de atividades
econômicas, serviços e/ou atividades públicas e particulares deverão obedecer às
disposições contida na presente Lei e serem precedidas de licença da Administração
Municipal.
Assim, segundo art. 6º o território do Município fica dividido em Zona Rural, Reservas
Indígenas, Zona de Restrição Urbana, Zona de Expansão Urbana e Zonas Urbanas –
dos distritos e do distrito sede.
A. Zona rural: é aquela que não possui demarcação com finalidade urbanística,
constituída por áreas destinadas às atividades primárias de produção
agrícola, bem como de atividades extrativistas, de reflorestamento e de
mineração, entre outras (Art. 7º);
B. Reservas indígenas: áreas que seguem a demarcação e determinação de uso
obedecendo à legislação federal específica (Art. 8º);
C. Zona de Restrição Urbana: é toda a área que contorna a Reserva Indígena –
Aldeias Jaguapirú e Bororó - situada no território de Dourados, sendo que na
zona rural e urbana abrange uma faixa de 300 m de largura, a partir da linha
divisória do território indígena, sendo permitida a implantação de loteamento
social direcionado à população indígena e proibida qualquer atividade
industrial/comercial/serviços ou ainda de impacto sócio ambiental na porção
rural e controlada na porção urbana (Art. 9º);
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D. Zona de Expansão Urbana: correspondem às áreas adjacentes ao perímetro
urbano do Distrito Sede, diante da qual, o Poder Público Municipal possui
interesse de controle urbanístico sendo que a esse espaço será dedicada
especial atenção para as atividades e ocupações territoriais ali pretendidas.
(Art. 10);
E. Zonas Especiais do Plano Diretor: são classificadas segundo os potenciais:
social, urbanístico e de adensamento, e ainda as demandas de preservação
e proteção ambiental, histórica, cultural, arqueológica e paisagista. São elas:
1. Zonas Especiais de Interesse Difuso:
a. Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA);
b. Zona Especial de Interesse Industrial (ZEII);
c. Zonas Especiais de Interesse Turístico (ZEIT);
d. Zonas Especiais de Interesse Cultural (ZEIC).
2. Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS: correspondem às áreas
selecionadas para a acomodação, adequação e readequação da
população de baixa renda de maneira a possibilitar melhor qualidade de
vida aos cidadãos. Serão incentivadas as edificações de habitações
multifamiliares, contribuindo para a otimização da infraestrutura por meio
do adensamento que a moradia coletiva proporciona. A densidade
demográfica líquida das ZEIS não deve ultrapassar a 500 habitantes por
hectare (Art.39);
3. Zona Especial de Interesse Urbanístico – ZEIU: são áreas demarcadas no
território municipal, que necessitam de intervenção urbana pelo Poder
Público

Municipal

para

a

regularização

de

loteamentos,

para

readequações urbanísticas dos loteamentos existentes, ou de regiões que
necessitem de direcionamento quanto ao sistema viário, de conformidade
com as diretrizes apontadas pelo IPLAN (Art. 44);
F. Zonas de Ocupação Especial (ZOE): são consideradas atividades especiais
dentro das Zonas de Ocupação Especial os entornos e áreas de aeroporto,
hospital, usina, eixo universitário entre as Instituições de Ensino Superior, escolas,
universidades, parques lineares, presídio, zona e área de restrição urbana.
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5 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

Consoante à Lei Complementar n° 214 de 2013 que dispõe sobre a estruturação
organizacional da Prefeitura Municipal de Dourados, são princípios da administração
pública direta e indireta, assegurar a justiça social, desenvolvimento territorial
sustentável nos aspectos econômico, social, ambiental e cultural. Sua administração
é composta pela Esfera Administrativa Direta, que correspondem aos Órgãos de
Assistência Direta e Imediata ao Prefeito e Vice-Prefeito, o Sistema de Gestão
Institucional e os Órgãos do Sistema de Fomento ao Desenvolvimento, Inclusão e
Assistência Social e também pela Indireta, integrando-se as autarquias e fundações.
Conforme informações disponibilizadas pelo setor de recursos humanos da Prefeitura
de Dourados, a Tabela 1 apresenta o número de funcionários das secretarias e na
Figura 3 apresenta o organograma geral da prefeitura municipal de Dourados.

Tabela 1 – Número de funcionários por gerência municipal de Dourados/MS
QUANTITATIVO DE SERVIDORES – REFERÊNCIA 09/2016
GESTÃO

EFET.¹

EFET. COM.²

COMIS.³

CON.4

GR.5

C. EL.6

SUBTOTAL

AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
DE DOURADOS

61

1

25

0

14

0

101

PMD - EDUCAÇÃO

1.411

5

29

624

50

0

2.119

PMD - FUNDEB

784

0

0

1.232

0

0

2.016

PMD - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

3

0

11

0

4

0

18

PMD - GUARDA MUNICIPAL DE
DOURADOS

134

2

0

0

6

0

142

PMD - SEC MUN SERVIÇOS URBANOS

46

2

35

0

41

0

124

PMD - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO

46

9

19

0

14

0

88

PMD - SEC MUN PLANEJAMENTO

18

4

37

0

7

0

66

PMD - SEC MUN GOVERNO

0

1

9

0

0

0

10

PMD - PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO

27

7

25

0

5

0

64

PMD - GABINETE DO PREFEITO E VICE

11

5

50

0

12

2

80

PMD - SEC MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL

76

2

44

18

19

4

163
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QUANTITATIVO DE SERVIDORES – REFERÊNCIA 09/2016
GESTÃO

EFET.¹

EFET. COM.²

COMIS.³

CON.4

GR.5

C. EL.6

SUBTOTAL

PMD - SEC MUN CULTURA

2

0

18

0

4

0

24

5

1

13

0

3

0

22

8

0

20

0

11

0

39

PMD - SEC MUN FAZENDA

21

11

52

0

18

0

102

PMD - SEC MUN INFRAESTRUTURA

26

1

42

0

4

0
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FUNDAÇÃO DE ESPORTES

2

2

18

0

4

0

26

3

0

0

2

0

0

5

5

0

4

48

0

0

57

3

0

23

0

6

0

32

1.202

11

86

131

54

0

1.484

3.894

64

560

2.055

276

6

6.855

PMD - SEC MUN DESENVOLV
ECONÔMICO
PMD - SEC MUN AGRIC FAM ECON
SOLIDÁRIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ADM
HOSP DDOS
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE
DOURADOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
DOURADOS
TOTAL

Fonte: Setor de Recursos Humanos da prefeitura de Dourados/MS. Adaptado por Groen, 2016.
Nota: ¹Efetivos; ²Efetivo Comissionado; ³Comissionados; 4Contratados; 5Gratificação de
Função; 6Cargo Eletivo.
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Figura 3 – Organograma geral da Prefeitura Municipal de Dourados
Fonte: Prefeitura Municipal de Dourados. Adaptado por Groen, 2016.
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Assistência Direta e Imediata

A Assistência Direta e Imediata tem como finalidade prestar apoio direto ao Prefeito
no planejamento, elaboração, organização, coordenação e controle de programas,
projetos e atividades da Administração Pública Municipal.
A seguir estão elencados os Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Prefeito e
Vice-Prefeito de Dourados:
 Secretaria Municipal de Governo;
 Controladoria;
 Corregedoria Geral;
 Procuradoria Geral;
 Gabinete do Prefeito;
 Gabinete do Vice-Prefeito;
 Assessoria Especial;
 Coordenação de Defesa Civil;
 Guarda Municipal;
 Coordenadoria Especial de Assuntos Indígenas;
 Junta do Serviço Militar;
 Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres.

Sistema de Gestão Institucional

O Sistema de Gestão Institucional compreende três secretarias, sendo estes órgãos
responsáveis pelas atividades de planejamento e coordenação geral, supervisão e
controle das atividades do Poder Executivo para provisão e planejamento, dos meios
operacionais

e

administrativos

necessários

à

consecução

das

ações

da

administração municipal, além do acompanhamento e controle dos programas e
projetos governamentais.
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Secretária Municipal de Administração

O artigo 19º da Lei Municipal Complementar nº. 214/2013 estabelece que a
Secretaria Municipal de Administração tem como competências:

 Formulação e a condução da política de administração dos recursos
humanos, a coordenação e a execução das atividades de pagamento,
cadastramento, recrutamento e seleção de pessoal para os órgãos e
entidades da Administração Municipal;
 Formulação, a elaboração e a administração do plano de cargos e carreiras
da Prefeitura Municipal, em conjunto com a Procuradoria Geral do Município;
a fixação, o controle do quadro de lotação dos cargos efetivos e
comissionados; o estudo e a proposição das políticas de definição dos sistemas
remuneratórios;
 Acompanhamento da regularidade dos recolhimentos das contribuições ao
sistema de previdência social dos servidores municipais e a administração do
programa de assistência social, saúde e de perícia médica;
 Estudo das proposições de criação, transformação ou extinção de cargos em
comissão e funções de confiança e a elaboração dos atos respectivos e os de
provimento e vacância de cargos e funções públicas;
 Formulação e a promoção da implementação de políticas e diretrizes relativas
às atividades de administração de material, de serviços, patrimonial, de
transportes, de comunicações administrativas e de guarda de materiais de
consumo, permanente e equipamentos;
 Organização e a manutenção dos serviços de protocolo, tramitação e
distribuição de documentos, correspondências e processos e a prestação dos
serviços de manutenção e conservação de prédios públicos, locação,
alienação, permissão e cessão de uso de bens municipais e a negociação
para uso de imóveis de propriedade do Estado, da União ou de terceiros pelo
Município;
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 Apuração de denúncias relativas a infrações disciplinares de agentes e
servidores municipais e a abertura e condução de processo administrativo
disciplinar, bem como a aplicação das penalidades cabíveis, ressalvado as de
competência privativa do Prefeito Municipal;
 Planejamento e a coordenação das atividades relativas à tecnologia de
informações, no que tange a sistemática, modelos, técnicas e ferramentas,
bem como definição e desenvolvimento da configuração física e lógica dos
sistemas usados ou operados em rede pelos órgãos e entidades do Poder
Executivo Municipal;
 Promoção da infraestrutura tecnológica de comunicação, necessárias à
integração

e

operação

de

sistemas

estruturantes,

das

atividades

administrativas e operacionais e da comunicação eletrônica oficial entre os
órgãos e entidades da Administração Municipal;
 Desenvolvimento e a implantação de soluções tecnológicas de tratamento
da informação na Administração Municipal, que subsidiem a tomada de
decisões e o planejamento de políticas públicas;
 Coordenação, a supervisão e o controle de rotinas e procedimentos
administrativos vinculados aos sistemas de recursos humanos e suprimento de
bens e serviços para que os órgãos e entidades municipais possam executar
suas atividades operacionais de forma eficiente;
 Programação, a implantação e a gestão das atividades de organização,
registro e guarda de documentos municipais e a manutenção do arquivo
público municipal, assegurando a consulta a processos e documentos
preservados;
 Aplicação de medidas para o cumprimento de prazos de pronunciamento e
oferecimento

de

informações

solicitadas

ao

Prefeito

e

órgãos

da

Administração Municipal em resposta ao Tribunal de Contas.

Secretária Municipal de Planejamento

O artigo 20º da Lei Municipal Complementar nº. 214/2013 estabelece que a
Secretaria Municipal de Planejamento tem como competências:
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 Gerência e execução de ações para captação de recursos para programas
e projetos de infraestrutura e edificações de interesse do Município;
 Execução de obras viárias, de edificações, galerias pluviais, pavimentação
asfáltica de vias urbanas mediante execução e administração direta ou
indireta;
 Fiscalização, o acompanhamento e a emissão de laudos de vistoria de
conclusão de obras e serviços de engenharia realizados por terceiros
contratados pela Prefeitura Municipal ou por suas entidades de administração
indireta;
 Elaboração de projetos arquitetônicos, reformas e ampliações de edifícios
públicos municipais;
 Acompanhar a gestão das áreas públicas municipais, visando implantação de
projetos de interesse do Município;
 Determinar, acompanhar, elaborar, executar e fiscalizar projetos de
loteamentos de interesse social urbanizado, em conjunto com a Agência
Municipal de Habitação de Interesse Social – AGEHAB;
 Analisar projetos para instituição e implantação de monumentos, obras
especiais e de urbanismo, em conjunto com a Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Desenvolvimento.

Secretária Municipal de Fazenda

O artigo 21º da Lei Municipal Complementar nº. 214/2013 estabelece que a
Secretaria Municipal de Fazenda tem como competências:

 Formulação, a coordenação, a administração e a execução da política de
administração tributária, fiscal, financeira e orçamentária do Município;
 Coordenação

das

atividades

relativas

a

execuções

orçamentárias,

financeiras e contábeis dos órgãos da administração direta municipal e o
estabelecimento e acompanhamento da programação financeira de
desembolso,

de

conformidade

com

determinações

da

Lei

de

Responsabilidade Fiscal e normas legais pertinentes;
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 Coordenação da formulação e definição dos programas e projetos
governamentais e a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei
Orçamentária Anual e do Orçamento Plurianual do Município, observadas as
normas da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, em
conjunto com as Secretarias Municipais de Governo e Administração, e da
Controladoria do Município;
 Organização e coordenação das ações e medidas para formulação de
proposições para elaboração do orçamento e definição das prioridades e
aplicações de recursos orçamentários;
 Orientação aos órgãos e entidades municipais sobre a proposição de seus
orçamentos e consolidação das propostas, controle, acompanhamento e
execução do orçamento anual;
 Acompanhamento da execução orçamentária municipal, mediante a
manutenção de registros da utilização dos recursos orçamentários alocados
ao atendimento das despesas de custeio e de investimento dos órgãos da
administração

direta

da

Prefeitura

Municipal

em

conjunto

com

a

Controladoria do Município.
 Levantamento dos gastos com pessoal, material, serviços e encargos diversos,
instalações, material permanente e equipamentos para proposição da
programação das despesas de custeio e de capital e sua inclusão no
orçamento anual do município, em articulações com as demais Secretarias.
 Emissão de autos para inscrição na dívida ativa e a promoção da sua
cobrança, mediante encaminhamento à Procuradoria-Geral do Município, e
o acompanhamento, controle e registro do seu pagamento;
 Promoção de estudos e a fixação de critérios para a concessão de incentivos
fiscais e financeiros, tendo em vista o desenvolvimento econômico e social do
Município, em articulação com as Secretaria Municipal de Indústria e
Comércio;
 Proposição

de

normas

e

procedimentos

para

controle,

registro

e

acompanhamento dos gastos públicos e a análise da viabilidade de
instituição e manutenção de fundos especiais e a fixação de normas
administrativas para seu funcionamento e controle de sua gestão;
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 Elaboração, a manutenção e a atualização do Plano de Contas Único para
os órgãos da administração direta e aprovação dos planos de contas das
entidades da administração indireta;
 Processamento do pagamento das despesas, da movimentação das contas
bancárias da Prefeitura e o repasse de recursos ao Poder Legislativo,
formalização e controle das transferências constitucionais e voluntárias;
 Estabelecimento da programação financeira de desembolso, a uniformização
e a padronização de sistemas, procedimentos e formulários aplicados
utilizados na execução financeira e a promoção de medidas asseguradoras
do equilíbrio orçamentário e financeiro das contas públicas municipais;
 Proposição dos quadros de detalhamento e execução da despesa
orçamentária dos órgãos, entidades e fundos da administração direta e
indireta, em articulação com as Secretarias Municipais de Governo,
Administração e Controladoria do Município;
 Cadastramento, o acompanhamento e o controle da execução de
convênios em que são convenentes órgãos ou entidades do Poder Executivo,
bem como avaliação da fixação de contrapartidas que envolvam recursos
humanos, financeiros ou materiais de órgãos ou entidades do Poder Executivo
Municipal;
 Formulação e execução da política fiscal e tributária do Município,
administrando seu desempenho fiscal do Município;
 Acompanhamento e controle dos créditos pertencentes ao Município, com
cobrança judicial ou extrajudicial direta dos créditos inscritos na dívida ativa
do Município;
 Gerenciamento e atualização do Cadastro Econômico do Município, com
coordenação e execução das atividades de processamento de dados da
área financeira do Município;
 Formulação e execução da política de gestão tributária e fiscal do Município;
 Coordenação e supervisão das ações de fiscalização e tributação, bem como
Acompanhamento e controle da arrecadação dos tributos no exercício;
 Manter atualizada a legislação tributária e orientar os contribuintes quanto a
sua aplicação;
 Emitir parecer em processo fiscal para o julgamento em primeira instância
administrativa;
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 Estabelecer medidas de controle externo da Administração Pública Municipal
a cargo do Tribunal de Contas;
 Planejar, acompanhar e controlar o lançamento e a arrecadação dos tributos
municipais, assim como emitir os respectivos carnês;
 Planejamento e coordenação das atividades de cadastro técnico imobiliário,
através das demais unidades das Secretarias que geram alterações nos dados
dos imóveis, de acordo com o Manual do Cadastro;
 Fiscalização da regularidade fiscal e documental, pertinentes à legislação
tributária municipal, incluindo alvarás e documentos afins relativos ao cadastro
econômico e ao imobiliário, procedendo às autuações interdições e multas
quando couberem.
 Gestão dos serviços de suprimento, mediante a realização dos processos
licitatórios e a manifestação nas dispensas e inexigibilidades nas compras e
contratações para órgãos e entidades da Administração Municipal, bem
como a organização e manutenção do cadastro de fornecedores da
Prefeitura Municipal.

Sistema de Fomento ao Desenvolvimento, Inclusão e Assistência
Social

O Sistema de Fomento ao Desenvolvimento, Inclusão e Assistência Social
compreende oito secretarias, sendo estes órgãos responsáveis pelo gerenciamento
de políticas públicas e de execução dos programas e projetos voltados ao
desenvolvimento econômico e infraestrutura do município, bem como a execução
das ações que visem à assistência social, o resgate da cidadania, a implementação
de políticas públicas nas áreas da educação, saúde, assistência social e de geração
de emprego e renda.
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Secretaria Municipal de Educação

O artigo 22º da Lei Municipal Complementar nº. 214/2013 estabelece que a
Secretaria Municipal de Educação tem como competências:
 A formulação, o planejamento, organização, o controle e a implementação
da política educacional do Município, fundamentada nos objetivos de
desenvolvimento político e social das comunidades e a concretização do
processo educacional de forma democrática e participativa, destacando a
função social da escola na formação e transformação do cidadão em
harmonia com o Conselho Municipal de Educação;
 A elaboração e implementação de programas, projetos e atividades
educacionais, com atuação, prioritária no ensino fundamental e pré-escolar;
 A formulação do Plano Municipal de Educação, em articulação com os
órgãos integrantes do sistema de ensino municipal e com segmentos
representativos da sociedade e da comunidade escolar;
 A integração das ações do Município visando à erradicação do
analfabetismo, a melhoria da qualidade do ensino e a valorização dos
profissionais de educação;
 A administração e a execução das atividades de educação especial, infantil
e fundamental por intermédio das suas unidades orgânicas e da Rede
Municipal de Ensino;
 O acompanhamento e o controle da aplicação dos recursos financeiros de
custeio e investimento no sistema e no processo educacional do Município,
para fins de avaliação e verificação do cumprimento das obrigações
constitucionais;
 O diagnóstico permanente, quantitativo e qualitativo, das características e
qualificações do magistério, da população estudantil e da atuação das
unidades escolares e sua compatibilidade com as demandas identificadas;
 A coordenação, a supervisão e o controle das ações do Município relativas
ao cumprimento das determinações constitucionais referentes à educação,
visando à preservação dos valores regionais e locais;
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 A promoção e o incentivo à qualificação e capacitação dos profissionais que
atuam nos ambientes educativos do Município.

Secretaria Municipal de Saúde

O artigo 23º da Lei Municipal Complementar nº. 214/2013 estabelece que a
Secretaria Municipal de Saúde tem como competências:
 A formulação, em articulação com o Conselho Municipal de Saúde, da
política de saúde do Município e sua execução, mediante promoção da
integração, disseminação e hierarquização dos serviços da saúde, em
conformidade com as normas do Sistema Único de Saúde;
 A coordenação, supervisão e a execução de programas, projetos, atividades
e ações vinculadas ao Sistema Único de Saúde, em articulação com a
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e com o Ministério da
Saúde;
 A coordenação e a execução das ações de controle sanitário do meio
ambiente e de saneamento básico, em articulação com as Secretarias
Municipais que têm atuação complementar nesta área;
 A coordenação, a fiscalização e a execução das ações de vigilância sanitária
e a aplicação do ordenamento normativo de defesa sanitária vegetal e
animal, no território do Município;
 A promoção de medidas preventivas de proteção à saúde, em especial, as
de caráter imunológicas e educativas, concernentes ao perfil epidemiológico
do Município e as ações de prevenção da saúde bucal;
 A

identificação,

o

cadastramento,

a

inspeção

e

auditoria

dos

estabelecimentos médico-hospitalares de referências para credenciamento e
prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde;
 A promoção da integração das atividades públicas e privadas, coordenando
a prestação dos serviços de saúde e estabelecendo normas, parâmetros e
critérios necessários ao padrão de qualidade exigido, no nível de
competência do Município;
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 A administração, coordenação, manutenção, execução e o controle dos
serviços de saúde prestados pela rede pública de ambulatórios, postos,
laboratórios e hospitais para a prevenção à saúde da população;
 A

distribuição

de

medicamentos,

como

atividade

da

assistência

farmacêutica, em consonância com a política e diretrizes do Sistema Único de
Saúde;
 A execução dos serviços de vigilância epidemiológica e de saúde do
trabalhador e colaboração na fiscalização das agressões ao meio ambiente
que tenham repercussão sobre a saúde humana;
 A promoção e coordenação da integração das atividades de prestação de
serviços de saúde no Município, visando assegurar graus de eficiência e
produtividade nesse setor;
 A manutenção, em caráter permanente, de ações voltadas à humanização
do atendimento à saúde.

Secretaria Municipal de Assistência Social

O artigo 24º da Lei Municipal Complementar nº. 214/2013 estabelece que a
Secretaria Municipal de Saúde tem como competências:
 O planejamento, organização, execução e controle da política pública de
assistência social aplicada no Município de Dourados, conforme preconiza o
SUAS;
 O incentivo e o apoio ao pleno exercício dos direitos e deveres sociais dos
cidadãos, em todas as expressões da cidadania, da liberdade, da igualdade
e da democracia, associado à gestão de riscos e combate a situações de
vulnerabilidade social da população;
 O cumprimento do princípio da equidade e o caráter emancipatório da
política de assistência social, promoção da ascensão social e integração à
vida comunitária e a inclusão produtiva;
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 A implementação, execução, avaliação e vigilância de programas, projetos
e serviços continuados de assistência social destinados a prevenir riscos e
vulnerabilidades sociais, priorizando:
a. O atendimento integral à família em caráter continuado fortalecendo
sua função de proteção, prevenindo a ruptura dos seus vínculos,
promovendo o seu acesso e usufruto de direitos, orientando e
acompanhando membros da família em situações de ameaça ou
violação de direitos, contribuindo na melhoria da qualidade de vida,
oportunizando acesso a programas de transferência de renda e
benefícios assistenciais;
b. O apoio e proteção à população atingida por situações de
emergência e calamidade pública, com a oferta de alojamentos
provisórios, atenção e provisões materiais, conforme as demandas
apresentadas e o atendimento a outras ocorrências de riscos sociais, a
ser concedido o benefício eventual, mediante laudo social emitido por
profissional de Serviço Social;
c. A defesa e a proteção da criança e do adolescente em situação de
risco social, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, prevenindo
ocorrências de violação de direitos, acolhendo temporariamente em
instituição de acolhimento nos casos de perda de vínculos familiares e
promovendo ações de caráter socioeducativo;
d. O

fortalecimento

da

convivência

familiar

e

comunitária

de

adolescentes e jovens, contribuindo para o retorno e permanência na
escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a
convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para
a inclusão no trabalho;
e. O atendimento às mulheres em situação de violência, propiciando
condições de segurança física, emocional e o fortalecimento da
autoestima pessoal e social, visando a superação da situação de
violência,

desenvolvimento

de

capacidades,

oportunizando

autonomia pessoal e social;
f.

O atendimento à pessoa idosa contribuindo no processo de
envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de
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sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio
comunitário, prevenindo situações de risco social;
g. A defesa e afirmação dos direitos da pessoa com deficiência e suas
famílias,

fortalecendo

vínculos

familiares,

bem

como,

o

desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao
alcance

de

alternativas

emancipatórias,

na

superação

da

vulnerabilidade social;
h. O atendimento às pessoas em situação de rua, assegurando atividades
direcionadas

para

o

desenvolvimento

de

sociabilidades,

na

perspectiva do fortalecimento de vínculos interpessoais e familiares,
oportunizando a construção de novos projetos de vida, da autonomia,
da inserção social e da proteção às situações de violência;
i.

O estabelecimento de parceria com entidades da rede sócio
assistencial para a execução da Política Municipal de Assistência Social,
apoiando a organização e o atendimento social à população;

j.

O fortalecimento dos Conselhos de Políticas Públicas e de defesa de
direitos, visando à efetivação do controle social, bem como, a
participação da sociedade civil a gestão operacional dos serviços da
assistência social, compreendendo a manutenção patrimonial, a
logística, suprimento, almoxarifado e recursos humanos;

k. A

gestão

financeira

e

contábil,

compreendendo

a

gestão

orçamentária e financeira, convênios e contratos e o gerenciamento
dos recursos da assistência social, do Fundo Municipal de Assistência
Social, de forma compartilhada com o Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS.
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Figura 4 – Organograma da Secretaria Municipal de Assistência Social de Dourados/MS
Fonte: Decreto n° 660 de 2013.

Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Economia Solidária

O artigo 26º da Lei Municipal Complementar nº. 214/2013 estabelece que compete
à Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Economia Solidária as seguintes
competências:
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 O acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos nas esferas
estadual e federal e relacionados ao desenvolvimento agropecuário e a
piscicultura;
 O

estímulo

à

localização,

manutenção

e

desenvolvimento

de

empreendimentos agropecuários e de piscicultura;
 A articulação com órgãos e entidades do Estado e do Governo Federal para
formulação de diretrizes e execução de programas e projetos de apoio ao
desenvolvimento da produção familiar, do abastecimento alimentar e do
desenvolvimento técnico econômico dos agricultores familiares em geral e da
organização das comunidades rurais;
 A organização social e econômica dos agricultores familiares com vistas ao
desenvolvimento local sustentável e a melhoria da qualidade de vida por
meio do implemento à produção, a agregação de valor aos produtos e a
geração de renda;
 O planejamento para promoção de melhorias de infraestrutura rural para
facilitar a permanência do homem no campo e o desenvolvimento da
agroindústria familiar organizada em redes solidárias de produção;
 A orientação ao pequeno agricultor no desenvolvimento da sua produção a
assistência técnica rural e sanitária para o desenvolvimento da agricultura
familiar;
 O incentivo e o apoio às atividades da agricultura familiar, identificando
propriedades economicamente viáveis, visando agregar valor à pequena
produção e preservando as características culturais e ambientais, para retirar
o pequeno produtor da clandestinidade e proporcionar a manutenção do
trabalho e o incremento da renda familiar;
 O apoio na execução dos serviços de interesse coletivo, em melhorias na
infraestrutura das propriedades rurais, de forma subsidiada, priorizando os
agricultores de baixa renda;
 A disponibilidade de serviços ao meio rural, de modo a obter melhorias de
infraestrutura e meio ambiente, no âmbito das comunidades indígenas;
 O incentivo e a orientação ao associativismo e ao cooperativismo, mediante
apoio à criação de organismos e a promoção de cursos, palestras e eventos
afins;
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 A proposição de políticas para o desenvolvimento agrário Municipal e a
regularização fundiária, de forma a possibilitar o aprimoramento das medidas
e processo de assentamento rural, buscando alternativas de sua viabilidade
econômica, o acompanhamento e a avaliação dos seus resultados em
conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento;
 A definição das políticas públicas e a coordenação da implementação dos
serviços

de

assistência

técnica

ligados

ao

desenvolvimento

e

ao

aprimoramento das atividades da agricultura familiar realizadas por pequenos
produtores rurais, assentados e comunidades indígenas;
 A promoção de programas voltados para a fixação do homem no campo,
levantamentos sobre a situação dos trabalhadores rurais e o desenvolvimento
de programas de geração de emprego e renda no meio rural;
 O planejamento para promoção de melhorias de infraestrutura rural para
facilitar a permanência do homem no campo e o desenvolvimento da
agroindústria familiar organizada em redes solidárias de produção em
conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento;
 Implantação de políticas de estímulo à produção associativa, cooperada ou
em parceria com micro e pequenos produtores rurais e urbanos, visando a
produção de hortifrutigranjeiros e incentivando a criação de núcleos
produtivos em consonância com o sistema de abastecimento municipal;
 Promover a política de economia solidária e incentivar todas as formas
associativas de economia popular, estruturando redes de produção,
desenvolvimento de produtos e articulação de pontos de vendas, redes do
consumo e canais de mercado.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável

O artigo 25º da Lei Municipal Complementar nº. 214/2013 estabelece que a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável tem como
competências:
 A formulação, a elaboração e implementação de projetos estratégicos de
desenvolvimento local, bem como a coordenação e a implementação de
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ações de estímulo e apoio ao desenvolvimento dos setores produtivos, da
indústria, do comércio, dos serviços e do turismo;
 A estruturação de sistemas locais de produção integrada, tendo por fins a
diversificação produtiva, o fortalecimento do sistema agroindustrial e o
desenvolvimento de produtos de alto valor agregado e do acesso ao
mercado;
 A promoção de estudos e pesquisas sociais, econômicas e institucionais, a
transformação das potencialidades do Município em oportunidades para
instalação

de

empreendimentos

voltados

para

o

desenvolvimento

econômico, social e sustentável do Município;
 A formulação e implementação de projetos para incentivar empreendimentos
produtivos que envolvam a comunidade científica e acadêmica local, para
estabelecimento de parcerias no sentido de aplicação de ciência e
tecnologia para otimizar, modernizar e racionalizar processos de produção;
 A proposição de políticas para o desenvolvimento, indicando alternativas de
sua

viabilidade

econômica

observadas

normas

de

preservação

e

conservação ambiental;
 O investimento na melhoria dos ambientes institucional e organizacional locais,
com vistas a estimular interesses de empreendedores e promover a atração
de investimentos para o Município;
 A estruturação de sistemas locais de produção integrada, tendo por fins a
diversificação produtiva, o fortalecimento do sistema industrial e o
desenvolvimento de produtos de alto valor agregado e do acesso ao
mercado;
 O incentivo e a orientação para a instalação, localização, ampliação e
diversificação de indústrias que utilizem tecnologias e mão-de-obra e insumos
locais e o desenvolvimento de programas e projetos de fomento a outras
atividades produtivas e comerciais compatíveis o Município;
 A orientação, de caráter indutor, à iniciativa privada para captação de
empreendimentos de interesse econômico para o Município, em especial, a
implementação de projetos voltados para a expansão dos segmentos
industrial;
 O acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos nas esferas
estadual e federal e relacionados ao desenvolvimento da indústria, do
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comércio e do turismo, para identificação de oportunidades de expansão ou
instalação de novos empreendimentos no Município;
 A promoção de medidas para atração de interessados em instalar atividades
empresariais no Município, em articulação com os setores locais, estaduais e
nacionais;
 O incentivo e apoio à pequena e média empresa nas suas áreas de atuação
e

o

estímulo

à

localização,

manutenção

e

desenvolvimento

de

empreendimentos industriais, comerciais e de serviços no Município;
 O fomento e incentivo à instalação de novos negócios e investimentos que
busquem valorizar e explorar o potencial de turismo de negócios e do turismo
rural, no Município;
 O incentivo e orientação ao desenvolvimento do associativismo dos pequenos
produtores em associações e ou cooperativas para fins de comercialização
de produtos e serviços relacionados ao agronegócio;
 A proposição e a implementação, em articulação com as Secretaria
Municipal de Assistência Social, das políticas de qualificação e requalificação
profissional

e

colocação

de

mão-de-obra

habilitada

às

demandas

apresentadas nas atividades econômicas no Município;
 Articulação institucional com órgãos e entidades federais, estaduais ou
privadas para o desenvolvimento de projetos e captação de recursos e
incentivos para apoio ao segmento do agronegócio, bem como apoio a
projetos de comercialização de produtos oriundos da produção do pequeno
produtor rural;
 Promoção, de capacitação para os pequenos produtores rurais com objetivo
de promover amplos conhecimentos na comercialização e gestão da
produção, visando o aumento da renda e qualidade de vida;
 Fazer o controle das áreas doadas para as empresas e averiguar as atividades
da beneficiária, e o cumprimento de prazos indicados na legislação
pertinente;
 A formulação e a promoção da política municipal de trabalho, de geração
de emprego e renda e de capacitação de mão-de-obra, bem como o
incentivo à instituição de organismos para integração e apoio à criação de
ocupações profissionais, em articulação com os demais órgãos públicos afins;
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 O desenvolvimento de programas e ações ligadas à relação de trabalho e
cursos profissionalizantes com vistas a minimizar o impacto do desemprego e
direcionar a profissionalização às demandas dos empreendimentos industriais,
comerciais e de serviços no Município;
 Apoiar e organizar feiras, exposições, missões técnicas e outros eventos
similares, visando à divulgação do Município e suas potencialidades;
 Promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento econômico e
social, apoiando o trade e eventos relacionados ao turismo e fomentando a
infraestrutura turística do município;
 Incentivar a instalação, ampliação e modernização de empreendimentos
voltados ao desenvolvimento econômico e turístico do Município;
 Articulação com organismos

governamentais

e

privados, visando o

aproveitamento de incentivos e recursos para o desenvolvimento industrial,
comercial e do setor de serviços;
 Formular e propor políticas de incentivos ao desenvolvimento industrial e
comercial do Município, bem como da produção e comercialização de
produtos rurais;
 Articulação, elaboração e auxílio em aprovações de projetos junto as
instituições de credito fundiário, bem como a aprovação ou não, dentro do
conselho de desenvolvimento rural do município;
 Organizar e manter o Serviço de Inspeção Municipal - SIM - Dourados, para
promover a fiscalização e inspeção industrial e sanitária, e conceder Alvará
de Registro e Certificado de Registro dos estabelecimentos e produtos de
origem animal.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento

O artigo 27º da Lei Municipal Complementar nº. 214/2013 estabelece que a
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento tem como competências:
 O Planejamento do ordenamento urbano, o planejamento estratégico
municipal, mediante orientação normativa, metodológica e executiva do
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processo de programação governamental dos demais órgãos e entidades da
Administração Municipal e com a sociedade, observando as diretrizes políticas
e estabelecidas no Programa de Governo;
 A elaboração, o acompanhamento, o controle a implementação do Plano
Diretor do Município, em articulação com a Procuradoria Geral do Município;
o cumprimento do Estatuto das Cidades e a formulação e elaboração dos
demais instrumentos que lhe são complementares;
 O estudo e a sistematização de dados e informações sobre economia urbana
e regional, subsidiando a elaboração de pareceres, programas e projetos
para o desenvolvimento urbano e municipal;
 A proposição da normatização, através de legislação básica do zoneamento
e ocupação do solo, do parcelamento do solo, do plano viário, do mobiliário
urbano, do meio ambiente, do código de obras e demais atividades correlatas
à ocupação do espaço físico e territorial do Município;
 O desenvolvimento de atividades e processos relacionados à estatística,
geografia, cartografia, aerofotogrametria e geoprocessamento de interesse
do Município;
 O estudo e a elaboração de Guia de Diretrizes Urbanísticas – GDU, para
instituição e implantação de monumentos, obras especiais e as de urbanismo,
em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento;
 O acompanhamento e a coordenação do cumprimento do plano de
urbanização do Município, especialmente no que se refere à abertura ou
construção de vias e logradouros públicos, elaborando os respectivos projetos;
 A manutenção da planta cadastral do Município, para efeito de
disciplinamento da expansão urbana, e do licenciamento de obras e
edificações particulares, em apoio às atividades de tributação e fiscalização
de bens imóveis localizados no Município;
 A fiscalização e aprovação de projetos das edificações públicas e
particulares, bem como do parcelamento do solo, pertinentes à legislação de
Uso e Ocupação do Solo e Código de Obras, procedendo às autuações e
interdições, quando couberem;
 A promoção de ações visando a implementação e o acompanhamento das
normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade
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urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos,
bem como do equilíbrio ambiental, determinados no Estatuto das Cidades;
 A operação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos da área
de obras e de manutenção e conservação de rodovias e vias urbanas;
 A recomposição ou a reposição de pavimentação asfáltica de vias públicas
danificadas em decorrência de obras realizadas por terceiros, para instrução
de processos de ressarcimento ao Tesouro Municipal;
 A execução do plano de paisagismo e arborização dos logradouros públicos
municipais, em atuação conjunta com a Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos;
 Fazer o levantamento das áreas públicas ocupadas irregularmente para
identificação das medidas a serem tomadas;
 Fazer o levantamento e a regularização de áreas pertencentes ao Município
e o controle das áreas permutadas, cedidas e doadas juntamente com a
Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio;
 O estabelecimento de diretrizes para o planejamento e controle do processo
de implantação de empreendimentos e atividade do Município;
 A gestão do sistema cartográfico municipal, o controle do patrimônio
imobiliário do Município e do parcelamento do solo;
 Cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente ao uso do solo;
 O levantamento e o cadastramento topográfico e a elaboração de projetos
técnicos indispensáveis às obras e aos serviços de engenharia a serem
realizados pela Prefeitura Municipal e a manutenção do arquivo técnico
desses projetos, das obras realizadas ou programadas;
 A reforma, a recuperação, conservação de vias urbanas e pavimentação
asfáltica de rodovias, mediante execução e administração direta ou indireta;
 A fiscalização, o acompanhamento e a emissão de laudos de vistoria de
conclusão de obras e serviços de engenharia realizados por terceiros
contratados pela Prefeitura Municipal ou por suas entidades de administração
indireta;
 A apreciação e aprovação da licença de localização para qualquer
atividade industrial, comercial, de prestação de serviços e outras em imóveis
no território do Município.
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Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

O artigo 28º da Lei Municipal Complementar nº. 214/2013 estabelece que a
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos tem como competências:
 O planejamento, a elaboração e a execução, direta ou indireta, de projetos
de administração, manutenção e obras de conservação e preservação dos
espaços públicos como praças, jardins, parques, áreas verdes, cemitérios,
calçadas, guias e sarjetas, bocas de lobo, bocas de dragão, poços de visita,
logradouros e outros bens pertencentes ao Município, em conjunto com a
Secretária Municipal de Planejamento;
 A coordenação, a gestão e a execução, direta ou indireta, dos serviços de
iluminação e limpeza pública, coleta e destinação final do lixo, capina,
roçada, varrição e limpeza das vias e logradouros públicos, mercados e feiras
livres, além da roçada de terrenos particulares, mediante pagamento;
 A execução das atividades de identificação e codificação de logradouros
públicos e sinalização urbana, de ciclovias e de corredores para transporte
coletivo, por meio da Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados
- AGETRAN;
 A elaboração de projetos relacionados à criação e extinção de serviços de
transporte coletivo, a análise da inter-relação dos sistemas de transportes e a
definição de prioridades e proposição de modificações na circulação viária e
na estrutura física por meio da Agência Municipal de Transportes e Trânsito de
Dourados - AGETRAN;
 O controle, a supervisão e a execução das atividades relativas a transportes
concedidos, de conformidade com a legislação pertinente, e articulação
com as entidades estaduais e federais de controle e fiscalização dos serviços
de transporte por meio da Agência Municipal de Transportes e Trânsito de
Dourados - AGETRAN;
 A preservação da eficiência econômica e técnica dos serviços públicos
municipais concedidos, visando propiciar condições de regularidade,
continuidade, segurança, atualidade, universalidade e a estabilidade nas
relações entre o poder concedente, as entidades reguladas e os usuários;
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 A promoção de ações visando assegurar a prestação de serviços públicos
concedidos aos usuários de forma adequada e em condições de eficiência,
atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade nas suas
tarifas;
 O exercício de órgão executivo do trânsito municipal, por meio da Agência
Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados - AGETRAN;
 A coordenação das atividades externas e internas de transportes rodoviários,
aeroviários, ferroviários, e transporte coletivo urbano, por meio da Agência
Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados - AGETRAN;
 A fiscalização das posturas municipais, pertinentes à legislação municipal de
localização e as relativas ao desenvolvimento de atividades, procedendo às
autuações e interdições, incluindo a fiscalização de alvarás e demais
documentos, em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Desenvolvimento, quando couber.

Secretaria Municipal de Cultura

O artigo 29º da Lei Municipal Complementar nº. 214/2013 estabelece que a
Secretaria Municipal de Cultura tem como competência:
 Formular a política de cultura do Município;
 Articular-se com órgãos federais, estaduais, municipais e culturais de modo a
assegurar a coordenação e a execução de programas culturais de qualquer
iniciativa;
 Promover a defesa do patrimônio histórico do Município de Dourados-MS;
 Conceder auxílio a instituições culturais existentes no Município, para assegurar
o desenvolvimento cultural efetivo;
 Promover intercâmbio com entidades públicas e privadas, mediante convênio
que possibilitem exposições, reuniões, e realizações de caráter cultural;
 Realizar promoções destinadas à integração social da população com vistas
a elevação do seu nível cultural e elaborar o regimento interno da Secretaria
Municipal de Cultura, a ser aprovado pelo Prefeito Municipal;
 Emitir pareceres sobre assuntos e questões de sua competência.
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Administração Indireta

A Administração Indireta do Poder Executivo compõe-se dos seguintes órgãos:
I.

Fundação:
a. Fundação de Esportes de Dourados – FUNED;
b. Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de
Dourados;
c. Fundação de Serviços de Saúde de Dourados.

II.

Autarquia:
a. Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM;
b. Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de
Dourados/MS;
c. Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dourados – AGETRAN.

As atribuições dos órgãos citados acima estão definidas em lei própria. No tocante à
responsabilidade executiva frente ao Plano Municipal de Saneamento Básico, será
dado enfoque apenas nos princípios e objetivos do Instituto de Meio Ambiente de
Dourados – IMAM.
O Instituto de Meio Ambiente de Dourados tem como finalidade manter o meio
ambiente equilibrado, buscando orientar o desenvolvimento socioeconômico em
bases sustentáveis, orientando-se pelos seguintes princípios:

 O direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a
obrigação de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras;

 O planejamento e a fiscalização do uso dos recursos naturais;
 A gestão do meio ambiente com a participação efetiva da sociedade nos
processos de tomada de decisões sobre o uso dos recursos naturais e nas
ações de controle e defesa ambiental;

 A articulação e integração com as demais políticas setoriais e com as políticas
federal e estadual de meio ambiente, bem como com as dos municípios
contíguos, através de consórcios, para a solução de problemas comuns; no
combate à miséria e seus efeitos; o uso racional dos recursos naturais; o
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cumprimento da função ambiental, inclusa na função social das propriedades
urbanas e rurais; a educação ambiental como base transformadora e
mobilizadora da sociedade; o incentivo à pesquisa científica e tecnológica
voltadas para o uso, proteção, conservação, monitoramento e recuperação
do meio ambiente, com ênfase para aquelas que possam assegurar o
desenvolvimento de práticas econômicas a partir do manejo sustentável dos
recursos naturais presentes nos ecossistemas que cobrem o território municipal;

 A proteção da flora e da fauna e de seus habitats, incentivando a formação
de corredores ecológicos;

 A proteção das áreas de preservação permanente; das Unidades de
Conservação; das áreas de arborização urbana e de especial interesse
ecológico; bem como daquelas ameaçadas de degradação.
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6 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL

Para descrição das características físicas presentes no município de Dourados
utilizaram-se técnicas de sensoriamento remoto, banco de dados georreferenciados
(SIG) e software de geoprocessamento. Com bases geradas na construção do SIG
contendo informações raster, vetoriais, objetos e geo-objetos, estes mapas permitem
espacializar as informações e auxiliar a caracterização das peculiaridades locais.

MEIO FÍSICO E BIÓTICO

Caracterização do Clima e das Condições Meteorológicas

A climatologia é uma especialização da pesquisa meteorológica e geográfica
dedicada ao estudo e investigação do clima em seus múltiplos aspectos. Nas
ciências atmosféricas, a climatologia investiga causas e relações físicas entre os
diferentes fenômenos climáticos (por exemplo, fatores de ocorrência de secas,
inundações, ondas de calor, e outros). É uma ferramenta de entendimento da
relação do homem com seu espaço ambiental, particularmente, com as alterações
atmosféricas das quais ele é paciente (atingido por vendavais, furacões, tornados,
tempestades, enchentes e cheias, por exemplo) e causador (poluição, degradação
ambiental, mudança climática devido ao efeito-estufa e outros). Estes dois pontos de
vista, meteorológico e geográfico, complementam-se e não podem ser entendidos
de forma separada.
Os estudos climáticos são de excepcional importância na realização de estudos de
cunho ambiental ou para atividades de planejamento humano. Um dos primeiros
estudos sobre o clima foi proposto por Wladimir Köppen em 1900, e se fundamentava
no sentido de clima como um fator da dimensão geográfica. Nesta classificação,
conhecida como "classificação climática de Köppen-Geiger", considerava-se a
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vegetação predominante uma manifestação das características do solo e do clima
da região, permitindo assim, identificar várias regiões do mundo através destas
semelhanças.
Segundo Ayoade (2002), o clima como componente do ambiente natural, afeta
diretamente os processos geomorfológicos, de formação dos solos, crescimento e
desenvolvimento das plantas e organismos, inclusive humanos. Os elementos básicos,
ar, água, alimento e abrigo, estão na dependência do clima, bem como o vigor físico
e mental do homem é influenciado pela temperatura, umidade e vento.
Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, o Estado de Mato Grosso do
Sul apresenta dois tipos de climas. O tropical úmido (Aw), predominante na maior
parte do Estado, com uma estação chuvosa no verão e seca no inverno,
caracterizado por médias termométricas que variam entre 25°C na Baixada do
Paraguai e 20°C no planalto. No extremo sul do Estado, denominado Mesotérmico
úmido, mais conhecido como clima subtropical úmido (Cfa), é influenciado pela
massa de ar polar atlântica, com amplitude térmica anual elevada. Observa-se o
mesmo regime de chuvas de verão e inverno seco e a pluviosidade anual é de
aproximadamente 1.500 milímetros (Figura 5).
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a região centro-sul do
Estado de Mato Grosso do Sul, onde se encontra o município de Dourados, está
situada na zona Tropical do Brasil Central, com temperaturas média e quente acima
de 18ºC em todos os meses do ano. Apresenta uma estação chuvosa, de novembro
a abril e outra nítida estação seca, de maio a outubro, sendo julho o mês mais seco.
A temperatura média do mês mais frio é compreendida entre 12ºC e 21°C e as
precipitações variam entre 1.500 e 1.700 mm anuais.
Segundo o Atlas Multirreferencial do Estado, o município de Dourados está sobre
influência do clima subtropical úmido (Cfa). A oeste e sudoeste o clima é úmido, com
índices de umidade variando de 40 a 60%, já no restante do município o clima
caracteriza-se como úmido a sub-úmido, com índices efetivos de umidade com
valores anuais variando de 20 a 40%, com excedente hídrico anual de 800 a 1.200
mm durante cinco a seis meses do ano.

110

Plano Municipal de Saneamento Básico
Dourados - MS

Diagnóstico Técnico-Participativo

Figura 5 – Classificação climática de Köppen-Geiger para Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados de Peel et al, 2007.
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Normais Climatológicas

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), as Normais são definidas
como “valores médios calculados para um período relativamente longo e uniforme,
compreendendo no mínimo três décadas consecutivas (30 anos de dados) ”. A seguir
estão elencados os dados referentes aos resultados do estudo concluído no final de
2009,

quando

foram

revistas

e

ampliadas

significativamente

as

Normais

Climatológicas entre os anos de 1961 e 1990, computados pelo INMET em 1992.
Os dados pesquisados foram obtidos da estação meteorológica de Dourados e
referem-se às temperaturas médias, máximas e mínimas, umidade relativa do ar,
nebulosidade e precipitação acumulada, os quais caracterizam o clima.

Temperatura

O município de Dourados, segundo dados do INMET (2013), apresenta temperaturas
bem variadas ao longo do ano, com mínimas entre 12,5° C e 20,4° C. A variação das
máximas não é significativa, apresentando temperaturas elevadas ao longo do ano,
entre 25,3° C e 31,2° C.
Para melhor precisão das informações sobre a temperatura no município, foram
utilizados dados referentes às máximas e mínimas aferidas, verificando-se ainda a
média compensada, através da média identificada em cada mês de referência,
assemelhando-se às curvas de temperatura máxima e mínima. São identificadas
estações bem marcadas. O Gráfico 1 apresenta as variações mensais de
temperatura e a média compensada ao longo do ano.
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Gráfico 1 – Temperaturas máximas, mínimas e médias compensadas em Dourados/MS
Fonte: INMET, 2013. Adaptado por Groen, 2016.

Umidade Relativa do Ar

A umidade relativa do ar mede a porcentagem de vapor d’água na atmosfera. No
município de Dourados, segundo dados das normais climatológicas do INMET (2013),
a umidade varia entre 66,0% e 82,0%. O Gráfico 2 apresenta a umidade média
relativa do ar no município de Dourados no período de 1961 até 1990.
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Gráfico 2 – Umidade relativa do ar em Dourados/MS
Fonte: INMET, 2013. Adaptado por Groen, 2016.
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Devido às estações serem bem definidas, percebe-se, no gráfico, a variação na
umidade relativa do ar. A umidade é maior no período de outubro a junho (acima
de 70%), e no inverno, período seco do ano, apresenta o índice de umidade mais
baixo, chegando a 66,0% no mês de agosto.

Precipitação Acumulada

A precipitação acumulada indica o volume de chuvas em determinado local,
podendo ser apresentada mensal e anualmente. Para o município de Dourados,
segundo dados das normais climatológicas do INMET (2013), as médias mensais ao
longo do período de 30 anos variaram entre 13,6 mm e 279,4 mm. O Gráfico 3
apresenta os dados da precipitação mensal em Dourados.
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Gráfico 3 – Precipitação média mensal em Dourados/MS
Fonte: INMET, 2013. Adaptado por Groen, 2016.

A precipitação anual em Dourados corresponde ao somatório das médias mensais,
totalizando 1.565,4 mm. A característica principal do clima na região onde o
município está inserido é o baixo volume de chuvas no inverno, com aumento
considerável no verão.
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Nebulosidade

A nebulosidade refere-se à quantidade de nuvens presentes, em determinado
momento. Segundo as normais meteorológicas do INMET (2013), o céu é dividido em
octas (ou décimas, dependendo da região) e a partir da cobertura total destas,
classifica-se a nebulosidade, que pode ser dividida em:

a) Limpo ou
ensolarado;

d) Parcialmente
nublado;

b) Quase limpo;

e) Quase nublado;

c) Pouco nublado;

f) Nublado.

A classificação “céu limpo ou ensolarado” equivale a 0,0 graus decimais, e a classe
“céu nublado” equivale a 1,0 grau decimal. De acordo com dados das normais
climatológicas do INMET (2013) a nebulosidade em Dourados varia de 0,3 a 0,6 graus
decimais. O Gráfico 4 apresenta os dados médios mensais no município durante o
período de 30 anos (1961-1990).
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Gráfico 4 – Nebulosidade no município de Dourados/MS
Fonte: INMET, 2013. Adaptado por Groen, 2016.

Geologia

De acordo com o Mapa Geológico do Estado de Mato Grosso do Sul (2006), da
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), o município de Dourados está
localizado, predominantemente, sobre a Província do Paraná que compreende os
limites da bacia tectônica do Paraná, e caracteriza-se por uma estrutura
intracratônica, com cerca de 1.750 km de comprimento e 900 km de largura,
abrange a parte meridional do Brasil, a metade oriental do Paraguai e parte da
Argentina e Uruguai, totalizando a área de 1.600.000 km².
A Província do Paraná é constituída por uma sequência de rochas sedimentares e
derrames de lavas basálticas, registrando em seu interior espessuras superiores a 5.000
metros, apresentando assim ampla paleotopografia depressiva, preenchida durante
o período geológico. Tem suas principais características estruturais e litológicas
associadas a fenômenos geológicos, como vulcanismo, subsidência, falhamentos,
epirogênese e sedimentação que ocorreram no interior da bacia.
De acordo com o Caderno Geoambiental da SEMAC (2011) e a CPRM (2006), a
geologia do município apresenta duas regiões geológicas (Figura 6), sendo elas:
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Formação Serra Geral: composta por rochas do Período Cretáceo. O litótipo
principal é basalto, preto a cinza escuro, fino e afanítico, maciço e com raras
amígdalas (geralmente preenchidas por argilo-minerais, quartzo ou calcita).
Os afloramentos são em forma de estruturas colunares, geralmente
desagregadas em blocos e matacões arredondados, exibindo estrutura do
tipo esfoliação esferoidal e superfície amarelo-esverdeada;



Formação Caiuá: composta por rochas do Período Cretáceo. É constituída de
arenito quartzoso a subarcoseano, fino a médio. Ambiente continental
desértico: dunas eólicas, interdunas e lagos efêmeros.

A Figura 6 apresenta a composição geológica do município de Dourados.
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Figura 6 – Unidades geológicas presentes no município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do CPRM, 2006.
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Geomorfologia

No Município de Dourados existe a presença de quatro unidades geomorfológicas,
sendo elas: Divisores das Sub-Bacias Meridionais, Planalto de Dourados, Planalto de
Maracaju e Segundo Patamar da Borda Ocidental.
Segundo o Atlas Multirreferencial do Estado de Mato Grosso Sul (1990), as unidades
geomorfológicas presentes no município de Dourados apresentam as seguintes
características:



Planalto de Dourados – situado no centro-sul do Estado, o Planalto de Dourados

caracteriza-se como uma superfície rampeada, formando um plano inclinado para
sudoeste. No limite com o Planalto de Maracaju as altitudes situam-se em torno de
500 m atingindo, no limite com os divisores das Sub-Bacias Meridionais, a cota de 300
m ao longo do rio Dourados, onde coalesce com a unidade limítrofe já referida. Esse
fato reflete o efeito da epirogênese na borda ocidental da bacia.
A rede de drenagem, representada, sobretudo, pelos rios Dourados, Brilhante,
Vacaria e Anhanduí, instala-se de forma consequente, apresentando um padrão
dendrítico e modelando o relevo através da erosão remontante, o que origina formas
planas e elevadas nos grandes interflúvios festonados.
O relevo acha-se esculpido em derrames basálticos da Formação Serra Geral,
ocorrendo localmente, manchas de arenitos da Formação Bauru.
Os processos pedogenéticos atuantes nos derrames basálticos originaram Latossolos
Roxos de grande importância para a agricultura da região. Já nas manchas de
arenito Bauru, a decomposição da rocha originou Latossolos Vermelhos-Escuros
álicos. São áreas de Tensão Ecológica, atualmente ocupadas pela agropecuária e
pastagem. Já nas áreas onde predominava a Floresta Estacional Semidecidual,
predomina hoje a agricultura de cultura cíclica. Ao longo dos vales, verifica-se a
presença de Floresta Aluvial.
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Planalto de Maracaju – estende-se desde as proximidades da cidade de

Nioaque, a norte, até a cidade de Aral Moreira, a sul. A norte e noroeste limita-se com
os Piemontes da Serra de Maracaju, através de frente de cuesta bastante festonada.
A sudoeste o limite com a Depressão Aquidauana – Bela Vista, é efetuado por
diferenças altimétricas. A leste, limita-se com o Planalto de Dourados e a sul com os
Divisores das Sub-Bacias meridionais. A oeste, tem continuidade no Paraguai.
O planalto é esculpido em rochas basálticas da Formação Serra Geral, que origina
um relevo plano ou tabular nos principais interflúvios e modelados convexos nas áreas
de cabeceiras de drenagem e encostas.
Em seu conjunto, verifica-se que as maiores altitudes se localizam na sua parte
central. O relevo plano constitui parte de um pediplano herdado delimitado por
escarpas, localmente designado por serra de Maracaju, cujas altitudes atingem 600
m. A disposição geográfica do relevo e da rede de drenagem configura nessa serra
um divisor de águas entre as drenagens que vertem para a calha do Paraná e as que
vertem para a bacia do Paraguai.
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Figura 7 – Unidades geomorfológicas presentes no município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do CPRM, 2010.
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Pedologia

Entre os principais tipos de solos identificados no município de Dourados, destacamse: Gleissolo, Latossolo Roxo e Latossolo Vermelho Escuro. A seguir são relacionadas
algumas características, com base no Atlas Multirreferencial do Estado de Mato
Grosso do Sul (1990).


Gleissolos: solos minerais, hidromórficos, desenvolvidos de sedimentos recentes
não

consolidados,

de

constituição

argilosa,

argilo-arenosa

e

arenosa.

Compreende solos mal a muito mal drenados que possuam características
resultantes da influência do excesso de umidade permanente ou temporário,
devido à presença do lençol freático próximo à superfície, durante um
determinado período do ano. São solos bastante diversificados em suas
características físicas, químicas e morfológicas, devido às circunstâncias em que
são formados, de aporte de sedimentos e sob condição hidromórfica.
Apresentam limitações ao uso agrícola, devido à presença elevada de lençol
freático e risco de inundações ou alagamentos frequentes. Apresenta em geral,
fertilidade natural baixa à média, limitação moderada à forte ao uso de
máquinas agrícolas em condições naturais devido ao excesso d'água;


Latossolo Roxo: são solos minerais, não hidromórficos caracterizados por
apresentar horizonte B latossólico (Bl) com teores de óxido de ferro superior a 18%.
São bastante intemperizados, normalmente são solos profundos e muito
profundos, acentuadamente drenados, friáveis, muito porosos e permeáveis,
com baixa susceptibilidade à erosão. Apresentam pequena diferenciação entre
horizontes, estrutura fraca muito pequena e pequena granular, com aspecto
maciço, na qual as partículas do solo são fortemente atraídas pelo ímã,
característica de suma importância na identificação desses solos no campo.
Verifica-se que morfologicamente são semelhantes aos demais Latossolos, quer
o Vermelho-Escuro, quer o Vermelho-Amarelo, porém, quimicamente, verifica-se
grande diferença, pois os Latossolos Roxos apresentam elevados teores de óxido
de ferro, titânio e manganês.
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Quando derivados de material não basáltico, apresentam-se argilosos; já os
derivados de basalto, a textura pode chegar a muito argilosa, com teores de
argila variando de 38 a 74%.
Independente do material originário, representa boas propriedades físicas, sem
impedimento ao desenvolvimento de raízes e manejo, permitindo o emprego de
qualquer implemento agrícola, visto serem encontrados normalmente em relevo
plano e suave ondulado. A correção da deficiência nutricional, quando
existente, torna estes solos favoráveis ao uso agropecuário, sendo utilizados,
principalmente, com o cultivo de culturas anuais.



Latossolo Vermelho Escuro: são solos minerais, não hidromórficos, altamente
intemperizados e caracterizam-se por apresentar um horizonte B latossólico (Bl).
Em geral são profundos e muito profundos, acentuadamente drenados, friáveis e
bastante porosos. Em regiões onde há grande variação nas formas de relevo,
este tipo de solo é encontrado nas áreas mais aplanadas.
O horizonte Bl apresenta um teor de óxido de ferro entre 8 e 18%, quando de
textura argilosa; no caso de textura média, tal teor é, normalmente, inferior a 8%,
bem como a relação Al2O3/Fe2O3, a 3,13. São desenvolvidos a partir dos mais
diversos materiais originários, o que implica na ocorrência de solos com diferentes
classes texturais.
A posição ocupada, normalmente, no relevo, associada às suas propriedades
físicas, condicionam favoravelmente seu uso agrícola, desde que corrigidas as
deficiências nutricionais. São muito utilizados com pastagem cultivada, quando
possuem textura média e, quando esta se manifesta argilosa e muito argilosa,
como nos “Chapadões”, a exploração de culturas anuais predomina.

A Figura 8 apresenta o mapa pedológico do município de Dourados.
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Figura 8 – Tipos de solos presentes no município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados da EMBRAPA, 2011.
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Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos

O município de Dourados está localizado na Sub-bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema,
dentro da Bacia Hidrográfica do Paraná (Figura 9), de extrema importância e
significância para o Brasil, já que a região abriga 32,1% da população nacional, além
de apresentar o maior índice de desenvolvimento econômico do país, abrangendo
os Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso,
Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.
Dourados possui uma grande diversidade hídrica superficial. O município está inserido
na Unidade de Planejamento e Gerenciamento (UPG) Ivinhema, possuindo em seu
território dois dos principais contribuintes do Rio Ivinhema, principal recurso hídrico
dessa UPG (Figura 10): o Rio Brilhante (602,98 km) e o Rio Dourados (396,33 km) que
confluem nos limites municipais de Deodápolis, Rio Brilhante e Dourados.
Na Figura 11, é possível identificar as sub-bacias presentes no perímetro urbano de
Dourados, onde destacam-se a sub-bacia do rio Dourados, ocupando cerca de
70,8% da área, e a sub-bacia do rio Brilhante ocupando a área restante (29,2%). É
importante destacar que as bacias foram delimitadas através de informações
disponibilizadas pela EMBRAPA, e por meio de softwares de geoprocessamento.
Outro rio presente no município é o Rio Santa Maria (178 km), que possui a sua
nascente localizada na Serra de Maracaju e é afluente pela margem direita do Rio
Brilhante e o Rio Peroba (41 km). Dourados possui também alguns córregos, dentre
eles: Córrego da Lagoa, Córrego Taquaral, Córrego Capão Alto, Córrego Sucuri,
Córrego Galheiro, Córrego do Ipê, Córrego Santa Tereza, Córrego Antali, Córrego
Potreiro, Córrego Água Limpa, Córrego Água Boa, Córrego Curral de Arame, Córrego
Engano, Córrego Laranja Doce, Córrego Laranja Lima, Córrego Laranja Azeda,
Córrego Palma, Córrego Guanandy, Córrego Consolo, Córrego Taquara, Córrego
Paloma, e outros perenes e intermitentes.
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Figura 9 – Bacias e sub-bacias hidrográficas no município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do SISLA, 2010.
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Figura 10 – Hidrografia superficial do município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do SISLA, 2010.
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Figura 11 – Sub-bacias dos rios Dourados e Brilhante
Fonte: Groen, 2016.
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A região apresenta grande diversidade de Recursos Hídricos. De acordo com o Plano
Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (2010), existem no Estado oito
unidades aquíferas, sendo duas destas localizadas no município de Dourados (Figura
12):
 Sistema Aquífero Bauru-Caiuá: É constituído por rochas sedimentares da Bacia
do Paraná, dos grupos Bauru (Formações Vale do Rio do Peixe e Marília) e
Caiuá (Formação Santo Anastácio), e pelas coberturas Detrito-Lateríticas,
principalmente na região de Sonora e São Gabriel do Oeste. É um aquífero
livre, com afloramento em grande parte do Estado, principalmente na Região
Hidrográfica do Paraná, onde aflora em todas as UPGs. Representa um dos
mais importantes aquíferos do Estado, sendo responsável pelo escoamento
regional das águas subterrâneas para importantes rios (Pardo, Verde e Sucuriú,
nas respectivas UPGs, e em rios menores das UPGs Quitéria e Santana). Possui
espessura irregular atingindo, em alguns locais, espessuras superiores a 300
metros. De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2005) as reservas
renováveis do aquífero Bauru são de 19.597 x 106 m³/ano e as reservas
destinadas a explotação são de 3.920 x 106 m³/ano.
 Sistema Aquífero Serra Geral: Região Centro-Sul, pertence ao Grupo Paraná,
sua constituição é essencialmente formada por basaltos e diabásios da
Formação Serra Geral, do grupo São Bento, constituindo um aquífero
fraturado, livre. Sua ocorrência compreende no limite entre as Regiões
Hidrográficas do Paraguai e Paraná, com maior área de afloramento nesta
última, e tem área total de 40.000 km². Possui espessura média de 150 metros.
De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2005) as reservas
renováveis do aquífero Serra Geral são de 5.778 x 106 m³/ano e as reservas
destinadas a explotação são de 1.156 x 106 m³/ano.
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Figura 12 – Aquíferos existentes no município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do SISLA.
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Vegetação

O bioma Cerrado ocupa aproximadamente ¼ do território brasileiro, com extensão
de 200 milhões de hectares, sendo o segundo maior domínio brasileiro em área, e o
terceiro domínio em biodiversidade, abrigando um patrimônio de recursos naturais
renováveis adaptados às duras condições climáticas, edáficas e hídricas. Cerca de
155 milhões de hectares encontram-se no Planalto Central, enquanto 45 milhões de
hectares estão distribuídos entre os Estados do Maranhão, Piauí, Rondônia, Roraima,
Amapá, Pará e São Paulo (IBGE 2004).
Dentro do Cerrado existe um complexo vegetacional que inclui diferentes fisionomias,
determinadas primeiramente pela ação do fogo ou pela distribuição dos tipos de
solo (COUTINHO, 1982), ou pela combinação da ação dos fatores clima, solo,
disponibilidade de água e nutrientes, geomorfologia e topografia, latitudes, pastejo
e impacto de atividades antrópicas (RIBEIRO & WALTER 1998).
Apresenta grande riqueza biológica, pois segundo estimativas apresentam mais de
6.000 espécies de árvores, 800 espécies de aves, além de uma grande variedade de
peixes e outras formas de vida. Ao lado da Mata Atlântica é considerado um dos
biomas mais ricos e ameaçados do planeta.
O município localiza-se sobre o domínio do bioma Savana (Cerrado) e da Mata
Atlântica, porém devido principalmente às atividades agropecuárias desenvolvidas
na

região,

teve

a

sua

cobertura

vegetal

bastante

devastada,

o

que

consequentemente provocou a fragmentação da mata nativa. A Figura 13
representa os dois biomas presentes no município de Dourados, segundo dados do
IBGE (2004).
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Figura 13 – Biomas presentes no município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do IBGE, 2004.
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Segundo o Atlas Multirreferencial do Estado de Mato Grosso Sul (1990), a vegetação
presente no município de Dourados apresenta as seguintes fisionomias e
características:

 Áreas com Influência Fluvial: Trata-se de áreas das planícies aluviais que
refletem efeitos das cheias dos rios nas épocas chuvosas ou então, das
depressões alagáveis todos os anos. Nesses terrenos aluviais, conforme a
quantidade de água empoçada e ainda dependendo do tempo que ela
permanece na área, as formações vegetais vão desde pantanosa herbácea
até arbustiva (caméfitas), às vezes com palmeiras.
Nas planícies aluviais do Rio Paraná e seus afluentes, essa fisionomia constituise de indivíduos camefíticos baixos e finos, densamente agrupados e de cujas
copas dicotômicas pendem fartas ramagens. A sinúsia higrófila, bastante
espessa,

aloja

eriocauláceas,

desde

as

comunidades

zingiberáceas,

de

ciperáceas,

helófitos

(aguapés),

gramíneas,

às

xyridaceas,

rapateáceas e maranteaceas merecendo destaque Oryza sp. (capim-arroz),
Andropogon condesatus (capim-rabo-de-burro), Typha sp. (taboa) e Cyperus
giganteus (piri).
 Atividades Agrícolas: Essa atividade prolifera em todos os quadrantes do
Estado e tem se ampliado com a implantação de grandes empreendimentos
notadamente para a produção de soja, milho, cana-de-açúcar, algodão,
arroz, mandioca e outras.
Os núcleos agrícolas concentram-se em regiões com solos oriundos de
derrame basáltico ou nos chapadões argilosos. Genericamente, a agricultura
caracteriza-se como superior, com larga utilização de insumos e técnicas
modernas, visando a aumentar a produtividade. Todavia, o rodízio das glebas
não é prático comumente empregada, sendo habitual a rotatividade das
culturas. Nesse caso, levam-se em conta as exigências inerentes aos ciclos
vegetativos das diferentes espécies cultivadas, como as necessidades
prementes de uso constante da terra. A soja, amplamente difundida em toda
a região, representa a cultura magna, segue-se o trigo.
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Considerável parcela da produção de feijão e especialmente de arroz,
condiciona-se às áreas recém-desmatadas por empreiteiros, constituindo-se
assim, em culturas pioneiras, com o objetivo de ressarcir os gastos de limpeza
do terreno para posterior introdução de pastagens. Por outro lado, a cultura
de cana-de-açúcar apresenta expressivos estágios de desenvolvimento,
voltada principalmente para a produção de álcool.

 Agropecuária/Pastagem: A criação bovina é a atividade econômica mais
disseminada no Estado de Mato Grosso do Sul. As pastagens aparecem
distribuídas em vastas áreas, onde existe grande número de projetos
agropecuários.
Nas áreas campestres da planície quartenária do Pantanal sul-matogrossense,
processa-se de maneira extensiva, aproveitando as gramíneas nativas, que
constituem o suporte básico do rebanho bovino pantaneiro. Apesar de serem
áreas de pastejo, foram consideradas naturais.
Nas demais áreas as pastagens distribuem-se amplamente, como pelo
Planalto Maracaju-Campo Grande, de onde, transpondo suas escarpas,
penetram na Depressão do Rio Paraguai até atingirem a Serra da Bodoquena.
Na Bacia do Paraná e de modo geral, em todo o Estado, a pecuária que se
efetuava, de uma forma extensiva, aproveitando as pastagens naturais
existentes

principalmente

na

Região

Fitoecológica

da

Savana,

paulatinamente está sendo transformada em pecuária intensiva com
implantação

de

pastagens

artificiais,

com

espécies

de

brachiaria,

principalmente. No passado, os Campos de Vacaria, Ponta Porã e Bela Vista,
sob o ponto de vista pastoril, representavam apenas áreas abertas,
oferecendo possibilidade de livre movimentação do gado, mas com uma
capacidade muito reduzida quanto ao valor agrostológico. Hoje em quase
sua totalidade foram substituídas por gramíneas exóticas.
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As pastagens de capim-colonião, instaladas sobre o derrame basáltico e onde
vegetava a floresta apresentam-se exuberantes e bem manejadas sendo
insignificante a dispersão de pragas. Genericamente, constituem mantos
contínuos, destituído de árvores, até mesmo na proteção de açudes e
sombreamentos para o gado. Contudo, em algumas propriedades observamse especialmente exemplares de peroba e aroeira e outras espécies de valor
no mercado madeireiro.
 Floresta Aluvial: É uma formação vegetal tipicamente ribeirinha que ocupa as
acumulações fluviais com sedimentos do Quaternário. Anomalamente,
entretanto, no Mato Grosso do Sul, pelas similaridades florística e estrutural, foi
definida como de formação aluvial, extensas áreas florestais ribeirinhas
embasadas em substratos de litologia mais antiga. As árvores caducifólias do
gênero Pantropical Erythrina caracterizam tipicamente essa formação.
Essa floresta ocorre generalizadamente no Estado. Aparece em alguns trechos
no ribeirão das Morangas do rio Sucuriú, e no rio Santana a nordeste do Estado,
recobrindo solo tipo Latossolo Roxo distrófico, principalmente. Tem fisionomia
arbórea

com

dossel

superior

uniforme,

apresentando

várias

árvores

emergentes. Suas alturas atingem 20 m, apresentando fustes finos e na maioria
das vezes com pouca tortuosidade. O manto verde das copas apresenta
pequena decidualidade foliar no período desfavorável. Tem ainda um estrato
intermediário constituído de árvores jovens que são regeneração natural das
árvores mais antigas e um estrato dominado, apresentando lianas sarmentosas
e arbustos de Melastomataceae, Musaceae e Myrtaceae. Entre as espécies
dominantes de árvores remanescentes figuram: Piptadenia rigida (angicovermelho), Protium sp. (breu-vermelho), Xylopia sp. (envira), Calophyllum
brasiliense (olandi), Tapirira sp. (pau-pombo), Inga sp. (ingá), Myrcia sp.
(goiabinha), Apuleia leiocarpa (garapa), e mais raramente Virola sp.
(ucuuba).
Mais ao sul, também sobre Latossolo originado de basalto, ladeando os rios
Anhanduí, Brilhante, Guaembeperi, Piratinin, Dourados e seus tributários, essa
floresta caracteriza-se pelo gregarismo de Copaifera sp., eventualmente
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intercalada por Inga sp. e com a presença regular de erva-mate (Ilex
paraguariensis) e coco-doce (Arecastrum romanzoffianum). Em alguns trechos
a frequência de peroba, aroeira, cedro, jequitibá e ipês, entre outras, torna-se
muito semelhante com a Formação Submontana.
A Figura 14 apresenta o mapa com a vegetação presente no município de Dourados,
de acordo como dados do IBGE (2004).
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Figura 14 – Vegetação presente no município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do IBGE, 2004.
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Áreas Prioritárias para a Biodiversidade

A identificação das áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e o
particionamento de benefícios da biodiversidade brasileira foi definida pelo Decreto
N° 5.092, de 21 de maio de 2004, onde o Ministério do Meio Ambiente deveria definir
as regras para identificação das áreas prioritárias. A delimitação das áreas foi
realizada com base na distribuição de elementos da biota, enfatizando áreas de alta
riqueza de espécies, com alto grau de endemismo biológico e presença de
comunidades únicas.
Em 1999 foi realizado o primeiro estudo de delimitação de áreas prioritárias para
conservação no Pantanal e Cerrado. Foram diagnosticadas importâncias biológicas
e avaliadas ações prioritárias para sua conservação. Estas ações abrangem a
proteção (criação de unidades de conservação), o estudo científico (inventários), o
uso direto dos recursos bióticos e a restauração ou recuperação de áreas
antropizadas (manejo) (MMA, 1999).
Estas áreas, em função da importância na biodiversidade brasileira, podem ser
classificadas em: extremamente alta, muito alta, alta e insuficientemente conhecida.
Segundo dados do SISLA, no município de Dourados existe apenas uma unidade de
área prioritária, conforme elencado no Quadro 5.

Quadro 5 – Áreas prioritárias no município de Dourados
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NOME

SANTA MARIA - BRILHANTE

CARACTERÍSTICAS

 Região de contato com a Mata Atlântica;
 Região de endemismo, componente faunístico distinto;
 Extinção do pequi (Caryocar brasiliense) (por causa da ausência
do morcego polinizador) ligado à cultura indígena.

ÁREA (km²)

4.849 km²

IMPORTÂNCIA PARA
A BIODIVERSIDADE

Extremamente alta.
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NOME

SANTA MARIA - BRILHANTE

OPORTUNIDADES

Presença de terra indígena; uso sustentável através de sistemas
agroflorestais realizados pelos pequenos agricultores e pelos
assentados; presença de comunidades quilombolas.

AMEAÇAS






Assentamentos; agropecuária (soja, milho);
30 mil ha de plantação de cana-de-açúcar;
Extinção local de pequi (Caryocar brasiliense), devido à
extinção do morcego polinizador.
Foco de leishmaniose.

AÇÃO 1

Implementação e recuperação de APP e Reserva Legal.

AÇÃO 2

Proibição da queima de cana-de-açúcar.

PRIORIDADE

Muito alta.

Fonte: MMA, 2007.
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Figura 15 – Áreas prioritárias para a biodiversidade de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do SISLA.
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Patrimônio Natural e Unidades de Conservação

Segundo a Lei Federal n° 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), entende-se por Unidade de
Conservação “o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial
de administração, ao qual aplicam-se garantias adequadas de proteção”.
A mesma Lei supracitada determina ainda as categorias de Unidade de
Conservação que integram o SNUC e dividem-se em dois grupos, como mostra a
Figura 16.

UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL
•1. Estação Ecológica
•2. Reserva Biológica
•3. Parque Nacional
•4. Monumento Natural
•5. Refúgio de Vida Silvestre
UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL
•1. Área de Proteção Ambiental
•2. Área de Relevante Interesse Ecológico
•3. Floresta Nacional
•4. Reserva Extrativista
•5. Reserva de Fauna
•6. Reserva de Desenvolvimento Sustentável
•7. Reserva Particular do Patrimônio Natural
Figura 16 – Categorias das UCs segundo Lei n° 9.985/2000
Fonte: Groen, 2016.

De acordo com dados do SISLA e exposto através da Figura 17, o município de
Dourados não possui nenhuma unidade de conservação em seu domínio.
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Figura 17 – Unidades de conservação presentes no município de Dourados/MS
Fonte: Elaborado por Groen, 2016; a partir de dados do SISLA.
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MEIO SOCIOECONÔMICO
O diagnóstico do Meio Socioeconômico tem como objetivo principal realizar a
caracterização das atividades antrópicas presentes no município, através da coleta
de dados secundários, em referências bibliográficas, sites de órgãos de pesquisa do
governo, como IBGE, Secretária de Educação, Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira – INEP, Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico – SEMADE, Ministério da Saúde e Prefeitura municipal de
Dourados.
Pelo Decreto Estadual nº 30, de 22 de janeiro 1935, o Município de Dourados foi
oficialmente criado a partir de áreas desmembradas do município de Ponta Porã.
A cidade teve um lento desenvolvimento até a segunda metade do século XX
devido a deficiência dos meios de transporte e vias de comunicação. A partir dos
anos 1950, com abertura das rodovias, iniciou-se a fase desenvolvimentista da cidade
que se tornou um importante centro agropecuário e de serviços.
Em 1990, o desenvolvimento comercial e de serviços na zona urbana foi crucial para
que Dourados se consolidasse como polo regional, tornando-se o maior e mais
desenvolvido centro urbano do interior de Mato Grosso do Sul. Dourados também se
destaca como Cidade Universitária, pois conta com seis universidades, sendo duas
públicas.

Caracterização Populacional

Densidade Demográfica

Segundo o Censo do IBGE de 1991 a população do município de Dourados era de
135.984 habitantes, e passou para 196.035 habitantes em 2010, sendo que desse total
92,3% residem na área urbana e 7,6% na área rural. Tal crescimento fica evidenciado
no Gráfico 5.
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Gráfico 5 – Evolução populacional de Dourados/MS entre 1980 e 2010
Fonte: SEMAC, 2014 e IBGE, 2010. Adaptado por Groen, 2016.

O Gráfico 5 apresenta os dados obtidos junto a SEMAC, referentes ao censo
demográfico realizado pelo IBGE (1980, 1991, 2000 e 2010), contagem populacional
que inclui a estimativa dos domicílios fechados (1996 e 2007) e a estimativa
populacional nos demais anos.
No ano de 1980 a população residente era de 106.493 habitantes com densidade
demográfica de 26,06 hab./km². No período de 30 anos, até o Censo realizado pelo
IBGE em 2010, a população passou para 196.035 habitantes com densidade
demográfica de 47,97 hab./km².
Segundo dados apresentados pelo IBGE, em 2015, estima-se que o município de
Dourados/MS possuía uma população de 212.870 habitantes com densidade
demográfica de 52,09 hab./km². A Figura 18 ilustra de maneira sucinta o avanço da
densidade populacional do município, do ano de 1980 a 2010.
1980

1991

2000

2007

2010

26,06
hab/km²

33,28
hab/km²

40,37
hab/km²

44,51
hab/km²

47,97
hab/km²

Figura 18 – Avanço da densidade demográfica (hab./km²) em Dourados/MS
Fonte: IBGE, 1980 – 2010 e SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.
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O crescimento populacional quando relacionado a crescente concentração da
população em área urbana (Gráfico 6), reflete-se na expansão dos limites do
perímetro urbano, mediante aumento do número de ruas, praças, moradias, etc.,

Número de Habitantes

demandando maior necessidade dos serviços de saneamento básico.

200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

1980

1991

1996

2000

2007

2010

Urbana

84.849

122.856

139.695

149.928

165.886

181.005

Rural

21.644

13.128

13.496

15.021

15.983

15.030

Gráfico 6 – Distribuição populacional, urbana e rural, no município de Dourados
Fonte: SEMAC, 2014 e IBGE, 2010. Adaptado por Groen, 2016.

De acordo com dados do IBGE (2010) a população feminina representa cerca de
51% do total de habitantes, predominando a faixa etária de 30 a 39 anos para ambos
os sexos (Gráfico 7).
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Gráfico 7 – Distribuição populacional do município de Dourados – MS por sexo e faixa etária
Fonte: IBGE, 2010. Adaptado por Groen, 2016.
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Distribuição de Renda

Segundo dados do IBGE (2010), no município de Dourados existem 60.846 domicílios
particulares permanentes, dentre os quais 41,7% estão na faixa entre dois a cinco
salários mínimos, 19,1% entre um e dois salários, 18,1% entre 5 e 10 salários, 7,2% entre
10 a 20 salários. O Gráfico 8 demonstra esta distribuição.

Sem rendimento
Mais de 20

1.246
2.055

10 - 20

N° de domicílios

4.416

5 - 10

11.026

2-5

25.382

1-2

11.660

1/2 - 1
Até 1/2

4.358
702

0
5.000
10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Gráfico 8 – Rendimento nominal mensal em salários mínimos por domicílios particulares
permanentes, Dourados/MS
Fonte: IBGE, 2010. Adaptado por Groen, 2016.

Analisando o rendimento nominal médio da população, por faixa etária, os maiores
valores estão dentro da faixa de 60 a 69 anos, com rendimento médio de R$ 2.021,93,
seguida pela faixa entre 45 a 49 anos, com média de R$ 1.948,98, conforme ilustrado
no Gráfico 9.
Segundo o Atlas Brasil (2013) a renda per capita média de Dourados cresceu 95,72%
nas últimas duas décadas, passando de R$ 442,68, em 1991, para R$ 615,48, em 2000,
e para R$ 866,40, em 2010. A proporção de pessoas renda baixa, ou seja, com renda
domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de
29,83% em 1991, para 19,48% em 2000, e para 5,96% em 2010.
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70 anos ou mais
60 a 69 anos
55 a 59 anos
50 a 54 anos
45 a 49 anos
40 a 44 anos
35 a 39 anos
30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
18 ou 19 anos
16 ou 17 anos
15 anos
15 a 19 anos
14 anos
10 a 14 anos
10 a 13 anos

Rendimento nominal médio mensal
R$1.381,65
R$2.021,93
R$1.933,12
R$1.823,43
R$1.948,98
R$1.763,95
R$1.549,50
R$1.639,63
R$1.171,54
R$837,37
R$596,69
R$455,73
R$653,80
R$552,13
R$222,19
R$622,75
R$969,89

R$-

R$500,00

R$1.000,00

R$1.500,00

R$2.000,00

R$2.500,00

Gráfico 9 – Valor do rendimento médio nominal por faixa etária
Fonte: IBGE, 2010.

A Tabela 2 apresenta a renda per capita, a taxa de pobreza e o índice de Gini. O
índice de GINI é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda.
Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos.
Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que zero representa a situação de total
igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa
desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda da
localidade (ATLAS BRASIL, 2013).

Tabela 2 – Renda, pobreza e desigualdade em Dourados/MS
INDICADOR

1991

2000

2010

442,68

615,48

866,40

% de extremamente pobres

8,20

5,17

1,57

% de pobres

29,83

19,48

5,96

Índice de Gini

0,58

0,61

0,52

Renda per capita (em R$)

Fonte: Atlas Brasil, 2013. Adaptado por Groen, 2016.

147

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL

Indicadores Sociais

O IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal mede o nível de
desenvolvimento humano de um município, combinando indicadores de educação,
renda e longevidade.
Segundo o Atlas Brasil (2013) o IDHM de Dourados era de 0,747 em 2010, situando o
município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A
dimensão que mais contribui para o IDHM do município é a Longevidade, com índice
de 0,843, seguida da Renda, com índice de 0,753, e de Educação, com índice de
0,657 (Tabela 3).

Tabela 3 – Índices de Desenvolvimento Humano municipal
IDHM E COMPONENTES

1991

2000

2010

IDHM Educação

0,292

0,487

0,657

IDHM Longevidade

0,713

0,758

0,843

IDHM Renda

0,645

0,698

0,753

0,512

0,636

0,747

IDHM
Fonte: Atlas Brasil, 2013. Adaptado por Groen, 2016.

O IDHM do município passou de 0,512 em 1991 para 0,636 em 2000 e depois para
0,747 em 2010, enquanto o IDHM do Estado de Mato Grosso do Sul, neste mesmo
período, variou de 0,488 para 0,613 e 0,729. Estes índices indicam uma taxa de
crescimento de 45,90% para o município e 47% para o Estado. A dimensão cujo índice
mais cresceu, no município de Dourados, em termos absolutos foi a Educação (com
crescimento de 0,365), seguida pela Longevidade e Renda. O Gráfico 10 ilustra essa
evolução no intervalo de 1991 a 2010.
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Gráfico 10 – Evolução do IDHM de Dourados/MS
Fonte: Atlas Brasil, 2013. Adaptado por Groen, 2016.

Dourados ocupa a 599° posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM.
Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul/SP) e o menor é 0,418
(Melgaço/PA).

Caracterização do Sistema Educacional

Segundo a Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, a educação escolar compõe-se de dois níveis
escolares conforme pode ser observado na Figura 19.

Ensino
Médio

Ensino
Fundamental

Ensino
Superior

Ensino Básico

Ensino
Infantil
Figura 19 – Níveis educacionais escolares
Fonte: Lei n° 9.394/1996.
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Compete ao município a oferta de Educação Infantil e, sobretudo, do Ensino
Fundamental, responsabilidade prioritária deste. Os estados são responsáveis pela
oferta do Ensino Médio e garantia do Ensino Fundamental, em conjunto com os
municípios.
A educação superior, que pode ser oferecida pelo setor público e privada, envolve
responsabilidades e incumbências dos entes federados, sobretudo da União. É
importante destacar que a educação oferecida pelo setor privado é uma concessão
do Estado (FNE, 2013).
O nível de escolaridade da população deve ser levado em conta na elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico, pois influencia diretamente na aplicação e
eficiência do projeto, principalmente nas ações que demandam a participação da
sociedade. Municípios com baixa escolaridade devem prever ações relacionadas à
educação para que seja efetivado o planejamento municipal.
Tem como objetivo atender as demandas educacionais da população, por meio da
definição de um projeto político institucional local que sirva de referência para a
formulação e implementação de políticas públicas, de modo articulado e integrado
à legislação das esferas estadual e nacional.
Em escala municipal, recentemente foi criado o Plano Municipal de Educação (PME)
do Município de Dourados que visa, em conjunto com o Plano Nacional de
Educação (PNE), e o Plano Estadual de Educação (PEE), atender a demanda
educacional através de um projeto político institucional local, a fim de servir de
referência para formulação e implementação das políticas públicas.
O PME foi elaborado e construído sob a coordenação da Secretaria Municipal de
Educação de Dourados, sob a orientação do Ministério da Educação (MEC), em
concordância com os entes federados nacionais e estaduais, para a estruturação
educacional do município, atendendo assim a população como um todo.
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Nível de Escolaridade

De acordo com os dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010, estima-se que em
Dourados a população com 10 anos ou mais é de 165.397 habitantes, dentre os quais
47,1%, cerca de 77.925 habitantes, não têm instrução ou possuem o ensino
fundamental incompleto; 17,3% possui ensino fundamental completo e médio
incompleto; 24,5% possui ensino médio completo e superior incompleto; 10,8% possui
ensino superior completo e 0,2% não determinou o nível de escolaridade, como pode
ser observado no Gráfico 11.

Não determinada
Superior Completo

399

17.847

Médio Completo e Superior Incompleto
Fundamental Completo e Médio Incompleto

40.523
28.704

Sem Instrução e Fundamental Incompleto

77.925

Gráfico 11 – Níveis de educação da população acima de 10 anos
Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2010. Adaptado por Groen, 2016.

Destaca-se também, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010), o nível
de escolaridade por faixa etária da população de Dourados que frequentava
creche ou escola, e observa-se que a população na faixa de 0 a 19 anos representa
cerca de 80% do total de pessoas, como mostra o Gráfico 12.
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15 a 19 anos
14,6%

20 a 24 anos
25 a 29 anos

19,8%

30 a 39 anos
40 a 49 anos
27,6%

50 a 59 anos
60 anos ou mais

Gráfico 12 – Nível de escolaridade por faixa etária em Dourados/MS
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010. Adaptado por Groen, 2016.

Instituições de Ensino

Em Dourados predomina o ensino público, como verifica-se no Gráfico 13, onde
51,03% dos alunos matriculados frequentam escolas da rede estadual, 32,90% as
escolas municipais e 16,07% frequentam a rede particular.
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5.219
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Gráfico 13 – Número de alunos matriculados na rede de ensino
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.
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Conforme o Plano Municipal de Educação (PME) de Dourados, o município é um
importante centro de formação de Mato Grosso do Sul, considerado Polo
Educacional e Universitário, pois é contemplado por um razoável número de
instituições educacionais. Atualmente, o município conta com cinco instituições de
Ensino Superior que oferecem ensino presencial e à distância, sendo a Universidade
Federal da Grande Dourados (UFGD), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
(UEMS), o Centro Universitário da Grande Dourados (UNIGRAN), a Faculdade
Anhanguera de Dourados (FAD) e a Faculdade Teológica e Seminário Batista Ana
Wollerman (FTBAW), além de outros estabelecimentos que oferecem cursos no
sistema EAD (ensino à distância). Das cinco instituições mencionadas, duas são
universidades públicas, duas pertencem à iniciativa privada e uma é confessional.

6.2.2.2.1 Número de Professores e Salas de Aula

O número de professores por zona e dependência administrativa é apresentado no
Gráfico 14.
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Gráfico 14 – Número de professores por dependência administrativa no município
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.
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O sistema de ensino, público e privado, conta com 124 escolas, sendo 22 estaduais,
73 municipais e 29 particulares. Essas escolas possuem 1.322 salas de aula (1.157 na
zona urbana e 165 na zona rural), subdivididas em 266 estaduais (37 rurais), 612
municipais (128 rurais) e 444 particulares, das quais são utilizadas 1.296, sendo 1.110
na zona urbana e 186 na zona rural, conforme ilustra o Gráfico 15.
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Gráfico 15 – Números de salas de aula existentes e utilizadas
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.
¹ Computadas as salas de aula existentes e salas de aula adaptadas, cedidas e alugadas.

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB

O índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Governo
Federal em 2007 e trata-se de um indicador que mede a qualidade do ensino nas
escolas públicas. O seu cálculo é realizado através do rendimento escolar
(aprovação e evasão) no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
(SAEB) e na Prova Brasil. O IDEB é realizado a cada dois anos e representa, em uma
escala de zero a dez, as disciplinas de língua portuguesa e matemática do ensino da
4ª série à 9ª série.
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O Gráfico 16 e Gráfico 17 ilustram o desenvolvimento em anos iniciais e finais do
ensino fundamental em Dourados, Mato Grosso do Sul e Brasil, entre 2005 e 2013, onde
observa-se um valor de índice em 2015 superior aos do Estado e do Brasil para os anos
iniciais do ensino fundamental. Em contrapartida para os anos finais do ensino
fundamental o índice do município de Dourados em 2015 encontra-se abaixo dos
índices estaduais e nacional.

5

Notas do IDEB
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Gráfico 16 – Comparação do IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental
Fonte: Portal IDEB, 2013. Adaptado por Groen, 2016.
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Notas do IDEB

3,9
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3,3

3

2005

2007

2009

2011

2013

IDEB de Dourados

3,3

3,7

3,8

3,6

3,7

IDEB de MS

3,1

3,7

3,9

3,8

3,9

IDEB do Brasil

3,2

3,5

3,7

3,9

4

Gráfico 17 – Comparação do IDEB para os anos finais do ensino fundamental
Fonte: Portal IDEB, 2013. Adaptado por Groen, 2016.
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Caracterização do Sistema de Saúde

Segundo Castiel (2010), o conceito de saúde pública pode ser entendido como "um
domínio genérico de práticas e conhecimentos organizados institucionalmente em
uma dada sociedade, dirigidos a um ideal de bem-estar das populações – em termos
de ações e medidas que evitem, reduzam e/ou minimizem agravos à saúde,
assegurando condições para a manutenção e sustentação da vida humana”.
Com os avanços no controle das doenças infecciosas e a melhor compreensão do
conceito de saúde e de seus determinantes sociais, passou-se a analisar outras
dimensões do estado de saúde, medidas por dados de morbidade, incapacidade,
acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de vida e fatores ambientais,
entre outros. Os indicadores de saúde foram desenvolvidos para facilitar a
quantificação e a avaliação das informações produzidas com tal finalidade (RIPSA,
2008).
No Brasil, o Ministério da Saúde oferece, de maneira informatizada, o acesso aos
dados estatísticos de saúde pública do país por meio do DATASUS, o Departamento
de Informática do Sistema Único de Saúde.

Estabelecimentos de Saúde

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES, 2016) o
município de Dourados apresenta em sua rede de saúde 448 unidades de
atendimento, apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4 – Tipos de estabelecimento de saúde em Dourados/MS
TIPO DE ESTABELECIMENTO
Posto de Saúde

1

Centro de Saúde/Unidade Básica

31

Policlínica

4

Hospital Geral

7

Hospital Especializado

2

Consultório Isolado
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TIPO DE ESTABELECIMENTO

QUANTIDADE

Clínica/Centro de Especialidade

62

Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (Sadt Isolado)

25

Unidade Móvel Terrestre

2

Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar na Área de Urgência

4

Unidade de Vigilância em Saúde

1

Cooperativa ou Empresa de Cessão de Trabalhadores na Saúde

6

Central de Regulação de Serviços de Saúde

1

Central de Gestão em Saúde

2

Centro de Atenção Hemoterapia e ou Hematológica

1

Centro de Atenção Psicossocial

2

Unidade de Atenção à Saúde Indígena

5

Pronto Atendimento

1

Central de Regulação Medica das Urgências

1

Total

448

Fonte: CNES, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Leitos Hospitalares

O número de leitos hospitalares por habitante mede a relação entre a oferta de leitos
hospitalares e a população residente na mesma área geográfica. A análise deste
indicador permite subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de
políticas públicas voltadas para a assistência médico-hospitalar.
O cálculo é feito através da seguinte equação:

Número de leitos hospitalares por mil habitantes =

Número de leitos hospitares
x 1000
População total residente

Considerando a população estimada pelo IBGE para o ano de 2015 e o número de
leitos registrado pelo CNES, obtém-se:
Número de leitos hospitalares por mil habitantes =

585 leitos
x 1000
212.870 habitantes
leitos

Número de leitos hospitalares por mil habitantes = 2,7 mil hab.
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Deste modo o município apresenta 2,7 leitos por mil habitantes, estando o índice
municipal entre os valores recomendados pelo Ministério da Saúde, que estabelece
uma faixa de 2,5 a 3,0 leitos para cada mil habitantes, conforme a Portaria Ministerial
nº 1.101/2002. A Tabela 5 demonstra os tipos de leitos existentes.

Tabela 5 – Leitos hospitalares no município de Dourados/MS
LEITOS
SUS
Cirúrgicos
135
Clínicos
122
Complementar
71
Obstetrício
33
Pediátrico
74
Outras especialidades
17
Hospital/DIA
6
Fonte: CNES, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

NÃO SUS
94
74
35
24
21
11
0

Natalidade

A taxa bruta de natalidade indica o total de nascidos por mil habitantes. Seu valor é
influenciado por fatores sociais e fisiológicos que podem causar um aumento ou
redução deste índice, além da taxa de fecundidade.
Esta taxa reúne informações que permitem estabelecer um panorama da
quantidade de nascimentos registrados durante certo período de tempo. O Gráfico
18 apresenta a taxa de natalidade no município de Dourados entre os anos de 2000
e 2010.
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por mil habitantes
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20,0
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5,0
0,0

Natalidade

2000
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

24,4

21,7

23,5

24,0

22,2

19,1

19,8

19,4

20,6

18,1

Gráfico 18 – Taxa de nascidos vivos por mil habitantes
Fonte: SEMAC, 2012. Adaptado por Groen, 2016.

Analisando os dados do gráfico anterior, a taxa de natalidade do município de
Dourados entre os anos de 2000 a 2010 apresentou uma redução de 25,81%.

Morbidade Hospitalar

A taxa de morbidade indica o percentual de portadores de uma determinada
doença em relação à população total. É um indicador fundamental para o controle
e vigilância epidemiológica.
Segundo o DATASUS, a principal causa de internações em Dourados entre todas as
faixas etárias é por gravidez, parto e puerpério, que representou 27,9% do total de
internações no ano de 2009, seguida por lesões, envenenamento e algumas outras
consequências de causas externas com 12,1% e doenças do aparelho circulatório,
com 9,0% do total. O Gráfico 19 apresenta a distribuição dos percentuais de
internação no ano de 2009.
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I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

5,8
5,8

II. Neoplasias (tumores)
III. Doenças sangue órgãos hemat. e transt. imunitário
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas
V. Transtornos mentais e comportamentais
VI. Doenças do sistema nervoso
VII. Doenças do olho e anexos
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide

0,5
2,2
1,4
1,7
0,6
0,1
9
8,8
8,5

IX. Doenças do aparelho circulatório
X. Doenças do aparelho respiratório
XI. Doenças do aparelho digestivo

2,3
1,5

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo
IX. Doenças do aparelho circulatório

6,2

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

27,9

XV. Gravidez parto e puerpério

1,7
0,6
XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de ex. clín. e…
1
XVI. Infecções originadas no período perinatal

XVII. Malform. congênitas, deform. e anomalias…

12,1

XIX. Lesões, envenen. e outras conseq. de causas…
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade
XXI. Contatos com serviços de saúde

0
2,3

0
5
10
15
20
25
30
Gráfico 19 – Percentual de internações por diagnósticos
Fonte: Caderno de Informação de Saúde de Mato Grosso do Sul/Dourados, 2009. Adaptado
por Groen, 2016.

Mortalidade

A taxa de mortalidade geral indica o número de óbitos para cada mil habitantes em
um determinado período e local. Por meio deste índice é possível avaliar os níveis de
saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população, além de subsidiar a
elaboração de políticas públicas de saúde com foco em medidas preventivas e
assistenciais a cada grupo de diagnósticos (RIPSA, 2008).
A taxa de mortalidade infantil indica o número de óbitos de crianças de até um ano
por mil nascidas vivas e reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento
socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e qualidade dos
recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil (RIPSA,
2008).
Segundo dados preliminares da SEMAC/MS, a taxa de mortalidade infantil no
município de Dourados no período de 2009 a 2013 decresceu 13,3%, passando de
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23,2 mortes para cada mil nascimentos para 18,1. A OMS considera aceitável o índice
de 10 mortes para cada mil nascidos. O Gráfico 20 apresenta a taxa de mortalidade
no município de Dourados.
25

por mil habitantes

20
15
10
5
0

2009

2010

2011

2012

2013*

Mortalidade Geral

6,1

5,8

5,6

6

6

Mortalidade Infantil

23,2

19,8

13

16,2

18,1

Mortalidade Neonatal

14,6

14,8

8,9

10

13,3

Gráfico 20 – Taxa de mortalidade geral, infantil e neonatal
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.
Nota*: Os valores apresentados no ano de 2013 são dados preliminares.

Longevidade e Fecundidade

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão
Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No
município, este índice aumentou 5,1 anos na última década, passando de 70,49 anos,
em 2000, para 75,59 anos, em 2010 e no Brasil, de 68,6 anos em 2000 para 73,9 anos
em 2010, de acordo com o Atlas Brasil (2013).
Outro dado importante, a taxa de fecundidade, que consiste na estimativa média
de filhos, ao longo da vida, expressa a condição reprodutiva das mulheres de um
determinado local, sendo característica relevante para análise da dinâmica
demográfica.
A Tabela 6 apresenta os dados de longevidade da população e a taxa de
fecundidade registrada no município de Dourados no intervalo entre os anos de 1991
e 2010.
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Tabela 6 – Longevidade e Fecundidade no município de Dourados/MS
INDICADOR

1991

2000

2010

Esperança de vida ao nascer (em anos)

67,7

70,5

75,6

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)

2,8

2,3

1,7

Fonte: Atlas Brasil, 2013. Adaptado por Groen, 2016.

Vigilância Epidemiológica

Conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica (Ministério da Saúde 2009), a
expressão “vigilância epidemiológica” significa a observação sistemática e ativa de
casos suspeitos ou confirmados de doenças transmissíveis e de seus contatos. Tratase, portanto, da vigilância de pessoas, com base em medidas de isolamento ou de
quarentena, aplicadas individualmente e não de forma coletiva.
Segundo o Ministério da Saúde, a Vigilância Epidemiológica tem o propósito de
fornecer orientação técnica permanente aos profissionais de saúde, sobre a
execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para
esse ﬁm, informações atualizadas sobre a ocorrência destas, bem como dos fatores
que a condicionam, em uma área geográﬁca ou população definida. É um
importante instrumento para o planejamento, a organização e a operacionalização
dos serviços de saúde.
Considera-se como caso confirmado por critério laboratorial, os resultados que
apresentam sorologia, NS1 e/ou PCR reagente para dengue. E os casos descartados
por critério laboratorial, são os que apresentam diagnóstico sorológico (pesquisa de
anticorpos no organismo) com resultado negativo e coleta em tempo oportuno (a
partir do 6º dia do início dos sintomas), ou que tenha NS1 negativo com amostra
oportuna (até o 5º dia de doença) e sem nova coleta para sorologia. A Tabela 7
apresenta as notificações de casos de doenças de veiculação hídrica nos últimos
anos (2013, 2014 e 2015 e até julho de 2016) em Dourados.
Conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica (Ministério da Saúde, 2009), os
resultados

laboratoriais

vinculados

à

rotina

da

vigilância

epidemiológica

complementam o diagnóstico de confirmação de casos e, muitas vezes, servem
como fonte de conhecimento de casos ou de eventos que não foram notificados.
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Tabela 7 – Notificações de casos de doenças de veiculação hídrica dos últimos 03 anos
DOENÇA
NOTIFICADA
CONFIRMADA
Dengue
11.176
7.619
Zika
33
8
Chikungunya
27
0
Cólera
0
0
Diarreia
6.547
6.547
Febre tifoide
2
0
Giardíase
0
0
Ascaridíase
0
0
Esquistossomose
6
6
Leptospirose
12
0
Febre amarela
0
0
Malária
0
0
Hepatite A
0
0
Hepatite E
0
0
Hepatite F
0
0
Leishmaniose Tegumentar Americana
14
6
Leishmaniose Tegumentar Visceral
15
12
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, 2016.

Caracterização dos Setores Econômicos

Os aspectos econômicos do município são de suma importância, uma vez que
atividades distintas apresentam diferentes demandas de abastecimento de água e
geração de efluentes sanitários, além das peculiaridades que interferem na
quantificação e tipologia dos resíduos gerados. Assim, todos os aspectos econômicos
devem ser considerados no diagnóstico que subsidiará a elaboração do PMSB.

Setor Primário

6.2.4.1.1 Agropecuária

Segundo o Censo Agropecuário de 2006, o município de Dourados conta com 2.014
estabelecimentos agropecuários, sendo a grande maioria destes estabelecimentos
com área entre 20 e 50 hectares, representando 23,2% do total, conforme ilustra a
Tabela 8.
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Tabela 8 – Quantidade de estabelecimentos agropecuários no município de Dourados/MS
ÁREA DOS ESTABELECIMENTOS
QUANTIDADE
Mais de 0 a menos de 0,1 ha

2

De 0,1 a menos de 0,2 ha

13

De 0,2 a menos de 0,5 ha

21

De 0,5 a menos de 1 ha

25

De 1 a menos de 2 ha

86

De 2 a menos de 3 ha

95

De 3 a menos de 4 ha

52

De 4 a menos de 5 ha

58

De 5 a menos de 10 ha

192

De 10 a menos de 20 ha

262

De 20 a menos de 50 ha

467

De 50 a menos de 100 ha

200

De 100 a menos de 200 ha

178

De 200 a menos de 500 ha

198

De 500 a menos de 1.000 ha

97

De 1.000 a menos de 2.500 ha

51

De 2.500 ha e mais

11

Produtor sem área

6

TOTAL
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.

2.014

6.2.4.1.2 Pecuária

Para análise dos rebanhos de criação no município de Dourados, através da Tabela
9, pode-se verificar uma queda na maioria das espécies, com destaque para
bovinos, que apesar da queda de 19,5% no período de 2008 a 2012, ainda é de suma
importância para a economia local. No mesmo período houve um crescimento
expressivo para a criação de Ovinos que apresentou um crescimento de 119,2%.
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Tabela 9 – Principais rebanhos no município de Dourados/MS
ESPECIFICAÇÃO
2008
2009
2010

2011

2012

Bovinos

215.918

207.748

203.385

192.538

180.570

Equinos

4.655

4.660

4.767

4.590

4.582

Suínos

53.345

64.645

67.759

66.191

44.033

Ovinos

6.178

6.672

12.637

13.018

13.541

2.305

2.250

Aves(1)

2.192
2.240
2.296
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.
*Aves (Galinhas, galos, frangos (as) e pintos) em mil cabeças.

6.2.4.1.3 Produção de origem animal

O município de Dourados, além de rebanhos, possui outras produções de origem
animal, identificados na Tabela 10.

Tabela 10 – Principais produtos da pecuária de Dourados/MS
PRODUTOS
2008
2009
2010

2011

2012

Lã (kg)

1.210

1.249

1.299

1.337

1.307

Leite (mil litros)

14.984

18.410

18.834

18.585

17.904

Mel-de-abelha (kg)

50.000

52.500

40.000

46.000

50.000

Ovos de galinha (mil dúzias)

1.265

2.138

1.329

1.440

1.272

13

13

14

14

Ovos de codorna (mil dúzias)
13
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.

6.2.4.1.4 Produção Agrícola

A produção agrícola divide-se em lavoura permanente e lavoura temporária, como
mostra a Tabela 11. A maior representatividade em valor comercial é a cultura de
Soja, que corresponde a 33,7% do rendimento total.
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Tabela 11 – Quantidade de área plantada e valor, por produto, em Dourados/MS
Produtos Agrícolas

Área Plantada (Hectares)

Valor da Produção (R$)

Arroz (em casca)

1.500

6.825.000,00

Aveia (em grão)

130

94.000,00

Banana (cacho)*

1

22.000,00

Cana-de-açúcar

49.726

154.610.000,00

Feijão (em grão)

1.000

3.671.000,00

1

26.000,00

750

6.435.000,00

Milho (em grão)

130.325

162.783.000,00

Soja (em grão)

150.000

312.000.000,00

2

160.000,00

1.000

1.440.000,00

2

58.000,00

Laranja*
Mandioca

Tomate
Trigo (em grão)
Uva*

Fonte: Dados IBGE - Lavoura Permanente e Lavoura Temporária, 2013. Adaptado por Groen,
2016.
*Lavoura Permanente

Setor Secundário

6.2.4.2.1 Indústria

O município conta com diversos segmentos no ramo industrial. No período de 2012 a
2013 houve por um crescimento de 14% no número de estabelecimentos industriais,
conforme ilustra a Tabela 12.

Tabela 12 – Número de estabelecimentos industriais por ramo de atividade
ATIVIDADES
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QUANTIDADE
2012

2013

Bebidas

2

2

Combustíveis e biocombustíveis – fabricação de álcool

3

2

Confecção artigos de vestuários – roupas íntimas

24

24

Confecção calçados, artigos viagem, bolsas de qualquer material

2

1
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ATIVIDADES

QUANTIDADE
2012

2013

Confecção de roupas e artigos do vestuário e acessórios, exceto
roupas íntimas

38

48

Construção de edifício

67

91

Construção de rodovias e ferrovias

1

2

Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

3

3

Construção de obras de infraestrutura em geral

19

18

Construção – outras obras de engenharia civil

19

18

Diversos

36

41

Impressão e reprodução de gravações

36

38

Máquinas e equipamentos

25

29

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

3

3

Metalúrgica – artigos de serralheria, exceto esquadrias

1

2

Metalúrgica – exceto máquinas e equipamentos – estruturas metálicas

7

9

Metalúrgica – exceto máquinas e equipamentos – esquadrias de
metal

3

3

Metalúrgica – exceto máquinas e equipamentos – outros produtos de
metal

3

3

Minerais não metálicos – prod. de concreto, cimento, gesso e
semelhantes

22

27

Minerais não metálicos – artefatos de cerâmica e barro cozido p/
construção

4

4

Minerais não metálicos – extração, britamento e aparelh. de pedras e
outras

2

2

Minerais não metálicos – estruturas pré-moldadas de concreto
armado

5

8

Minerais não metálicos – extração de areia, cascalho ou pedregulho

5

5

Minerais não metálicos – fabricação de produtos cerâmicos

2

2

Minerais não metálicos – extração de outros produtos não-metálicos

5

6

Móveis com predominância de madeira

28

32

Móveis com predominância de metal

3

4

Preparação de couros – calçados de couro

1

1

Preparação de couros – artigos para viagens e calçados

3

3

Produtos alimentícios – abate de bovinos

1

1

Produtos alimentícios – abate de suínos, aves e peq. animais

4

4

Produtos alimentícios – laticínios

20

18

Produtos alimentícios – moagem e fabricação de produtos de origem
vegetal

12

11

Produtos alimentícios – moagem

-

3

Produtos alimentícios – produtos de panificação

6

6
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ATIVIDADES

QUANTIDADE
2012

2013

Produtos alimentícios – óleos vegetais refinados

3

3

Produtos alimentícios – produtos de carne

5

1

Produtos alimentícios – outros produtos

18

22

Produtos alimentícios – sorvetes e outros gelados comestíveis

8

8

Produtos alimentícios – torrefação e moagem de café

1

1

Produtos de borracha e material plástico

16

14

Produção de madeira – serrarias sem desdobramento de madeira

2

2

Produção de madeira – serrarias com desdobramento de madeira

1

2

Produção de madeira – outros produtos de madeira

9

10

Produtos químicos

16

20

Produtos têxteis – produtos diversos

4

11

Veículos automotores, peças e acessórios, reboques e carrocerias

7

7

520

597

TOTAL
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.

Setor Terciário

6.2.4.3.1 Comércio

Segundo dados da SEMAC (2014), Dourados teve um crescimento de 63% no setor
do comércio entre os anos de 2009 e 2013, chegando ao total de 3.941
estabelecimentos no ano de 2013 (Gráfico 21). Destacam-se o setor varejista com
3.679 estabelecimentos, enquanto o ramo atacadista conta com 262 unidades.
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Gráfico 21 – Número de estabelecimentos comerciais em Dourados/MS
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.

6.2.4.3.2 Serviços

O município em 2013 apresentou uma diversidade de atividades, destacando-se a
atividade de serviços diversos e de transporte rodoviário de cargas, conforme
demonstra a Tabela 13.

Tabela 13 – Estabelecimentos de serviços por ramo de atividades
TIPO DE ATIVIDADE

QTD

TIPO DE ATIVIDADE

QTD

Saúde

3

Operadora de tv. por assinatura via
cabo

3

Serviços arquit. engenharia; análises
técnicas

6

Informática e serv. na web, provedor

15

Serviço especial para construção

2

Outros serviços de comunicação

5

1

Geração de energia elétrica

2

17

Transmissão de energia elétrica

1

Transportes rodoviários de carga

287

Alojamento – hotéis

8

Outros serviços de transporte

28

Alojamento – motéis

3

Reparo, manutenção de
equipamentos e máquinas
Transporte rodoviário coletivo
(passageiros)
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TIPO DE ATIVIDADE
Armazenagem e ativ. auxiliar
transportes
Reparo, manutenção de
equipamentos e máquinas

QTD

TIPO DE ATIVIDADE

QTD

11

Agências de viagem e turismo

7

1

Diversos – leiloeiros

1

Atividades de rádio

1

Diversos

93

Atividades de televisão aberta

2
TOTAL

497

Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.

Produto Interno Bruto (PIB) e ICMS

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual, Intermunicipal e Comunicação – ICMS é de competência dos Estados
e do Distrito Federal e está presente na Constituição Federal de 1988. O objetivo do
ICMS é apenas fiscal, sendo o principal fato gerador a circulação de mercadorias,
inclusive as iniciadas no exterior. O ICMS também incide sobre diversos tipos de
serviços, como telecomunicações, transportes, importação, prestação de serviços,
entre outros.
Todos os processos de circulação de mercadorias e de prestação de serviços estão
sujeitos ao ICMS, necessitando emissão de nota fiscal, sendo em alguns Estados a
maior fonte de recursos financeiros.
Analisando os valores arrecadados pelo ICMS do município de Dourados, destaca-se
o setor de comércio. No ano de 2013 o ICMS arrecadado neste setor foi de R$
193.417.312,07, resultando em 48,44% do total do ICMS do município, seguido pela
agricultura, que arrecadou R$ 152.958.164,49, gerando quase 38,31% do total. O
Gráfico 22 ilustra a arrecadação total do ICMS em Dourados no ano de 2013.
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Eventuais
0,44%

Serviços
1,60%

Agricultura
38,31%

Pecuária
5,33%

Comércio
48,44%

Indústria
5,88%

Gráfico 22 – Gráfico de arrecadação do ICMS para o ano de 2013
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.

Verifica-se que a economia local está baseada em atividades relacionadas a
comércio e agricultura, que somaram 86,75% do ICMS recolhido no ano de 2013.
A Tabela 14 apresenta os valores da arrecadação do ICMS e seu percentual de
representatividade anual por setor. Percebe-se que o setor comercial teve a maior
participação em todos os anos, com exceção de 2012, no qual a agricultura superou
esse setor.

2009

2010

2011

2012

2013

R$
100.680.973,23

R$
122.259.053,08

R$
136.837.882,31

R$
149.951.126,26

R$
193.417.312,07

48,70%

53,16%

48,12%

43,65%

48,44%

R$
21.040.877,81

R$
18.052.610,14

R$
21.348.161,72

R$
23.182.387,32

R$
23.460.006,07

10,18%

7,85%

7,51%

6,75%

5,88%

R$
2.990.238,57

R$
3.536.298,50

R$
4.259.177,40

R$
6.563.361,54

R$
21.293.551,30

Pecu
ária

Indústria

SETOR
Comércio

Tabela 14 – Participação de cada setor na arrecadação do ICMS (R$ 1,00)
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Eventuais

Serviços

Agricultura

SETOR

TOTAL

2009

2010

2011

2012

2013

1,44 %

1,54%

1,50%

1,91%

5,33%

R$
76.433.459,89

R$
81.261.172,55

R$
115.970.232,50

R$
156.693.175,00

R$
152.958.164,49

36,97%

35,33%

40,78%

45,61%

38,31%

R$
4.670.444,21

R$
3.863.414,89

R$
4.630.777,07

R$
5.357.959,00

R$
6.395.938,91

2,26%

1,68%

1,63%

1,56%

1,60%

R$
916.469,92

R$
1.025.329,02

R$
1.332.414,49

R$
1.784.125,91

R$
1.776.156,87

0,44%

0,45%

0,47%

0,52%

0,44%

R$
206.732.463,63

R$
229.997.878,18

R$
284.378.645,49

R$
343.532.135,03

R$
399.301.129,71

Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.

O Produto Interno Bruto – PIB – tem papel fundamental na mensuração de riqueza e
evolução econômica de um país ou região, e representa a soma dos bens e serviços
produzidos pelos mesmos. Atua também como indicativo da capacidade de
consumo e o comportamento adotado pela população, tal como seu padrão de
vida. Relaciona-se diretamente com o consumo de água, geração de esgoto
sanitário e volume de resíduos sólidos gerados, já que municípios com PIB elevado
tendem a consumir e produzir volumes superiores.
O município de Dourados entre os anos de 2007 e 2011 teve um significativo aumento
no seu PIB per capita, de R$ 12.976,00, em 2007, passou para R$ 21.862,00 em 2011,
ou seja, um acréscimo de 68,48% no período analisado. Estas variações estão
ilustradas no Gráfico 23, onde é possível observar que o PIB per capita de Dourados
esteve acima do PIB per capita do Estado de Mato Grosso do Sul de 2007 a 2011.
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R$ 23.000

PIB per capita (R$ 1,00)

R$ 21.000
R$ 19.000
R$ 17.000
R$ 15.000
R$ 13.000
R$ 11.000

2007

2008

2009

2010

2011

PIB de Dourados

R$ 12.976

R$ 15.308

R$ 15.827

R$ 18.075

R$ 21.862

PIB de MS

R$ 12.411

R$ 14.187

R$ 15.407

R$ 17.766

R$ 19.875

Gráfico 23 – PIB per capita de Dourados e do estado no período entre 2007 e 2011
Fonte: SEMAC, 2014. Adaptado por Groen, 2016.
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7 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

O abastecimento de água é uma das diretrizes da Política Nacional de Saneamento
Básico (Lei Federal n° 11.445/2007), sendo constituído pelas atividades, infraestruturas
e instalações necessárias para o abastecimento público de água potável, desde a
captação até as ligações prediais e seus respectivos instrumentos de medição.
Dentro deste contexto, pode-se destacar que água é um requisito básico para a
sobrevivência dos seres vivos, sendo fundamental que esteja disponível em
qualidade e quantidade adequada para atender a demanda da população, além
de

garantir

a

proteção da

saúde

e estar

diretamente relacionado ao

desenvolvimento econômico.
Entre as melhorias oferecidas pela implantação de um sistema de saneamento
básico, os serviços de abastecimento de água potável são os que provocam maiores
impactos na prevenção de doenças infecciosas. A água em seu estado natural
contem sais dissolvidos, partículas em suspensão e microrganismos, que podem
provocar doenças, dependendo da concentração existente. Livre destes agentes,
além de evitar contaminação à população, a água oferece inúmeros benefícios
diretos à saúde – essencial na preparação de alimentos, favorece uma nutrição
saudável, possibilita higiene corporal e limpeza do ambiente, além de fundamental
na hidratação do organismo.
Os subcapítulos a seguir retratam a situação atual dos serviços de abastecimento de
água no município de Dourados, contemplando o perímetro urbano da sede e seus
distritos.
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PERÍMETRO URBANO DE DOURADOS

Captação

A captação de água é o conjunto de estruturas e dispositivos, construídos ou
montados junto a um manancial, para retirada de água destinada a um sistema de
abastecimento (NBR 12.213/1992 – Projeto de captação de água de superfície para
abastecimento público). Os dispositivos que compõe a captação criam condições
para que a vazão do manancial abastecedor atenda a demanda de consumo de
uma determinada região, assegurando a melhor qualidade da água a ser
consumida.
A captação é a primeira unidade do Sistema de Abastecimento de Água – SAA e
sua eficiência depende do desempenho de todas as unidades subsequentes. A
concepção de uma unidade de captação deve considerar inadmissível interrupções
em seu funcionamento.
O Sistema de Abastecimento de Água que atende a população da área urbana de
Dourados constitui-se de dois tipos de mananciais, superficial e subterrâneo, que são
detalhados nos subcapítulos a seguir.

Captação Superficial

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) proveniente da captação superficial
em Dourados é composto pelas unidades apresentadas na Figura 20.
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Manancial
Superficial: Rio
Dourados

Pré-Tratamento:
Gradeamento e
Desarenação (2
comportas)

Estação
Elevatória de
Água Bruta (EAB):
2 bombas 1.550cv

Fornecimento de
Energia: 1
subestação 69 Kv
x 4160 v e 1
Transformador

Nº de
reservatórios: seis
reservatórios
hidropneumático

Adução Água
Bruta (AAB): Ferro
Fundido Dúctil
com extensão de
11.920 metros

Estação de
Tratamento de
Água: 6 Módulos
Metálicos

Reservação: dois
Reservatórios
Enterrados (REN).
Volume com
total de 1.700 m³

Rede de
Distribuição:
1.123.100,45 m de
extensão

Ramal predial

Figura 20 – Unidades que compõe a captação superficial do SAA de Dourados/MS

O município de Dourados se localiza na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná e na SubBacia do Rio Ivinhema. Possui uma rica malha hidráulica urbana constituída pelos
Córregos Água Boa, Paragem, Engano, Rego d’Água, Chico Viegas, Olho d’Água e
Laranja Doce, todos contribuintes do Rio Dourados, localizado a cerca de 20
quilômetros da área urbana de Dourados. O rio supracitado possui a nascente
situada nas imediações da Serra de Maracaju, especificamente no município de
Antônio João, percorrendo cerca de 370 quilômetros no sentido oeste-leste até
confluir no Rio Brilhante.
Cerca de 60% do volume de água total captado no Sistema de Abastecimento de
Água da área urbana de Dourados é proveniente da captação a fio d’água no Rio
Dourados, desse modo, sendo um manancial superficial, é imprescindível que este
atenda aos requisitos mínimos de potabilidade definidos pela Portaria nº. 518/2004 do
Ministério da Saúde.
Normalmente, as fontes superficiais de abastecimento de água apresentam uma
problemática alarmante quando se refere a processos de degradação, influindo
diretamente no encarecimento do processo de tratamento e na qualidade do
produto final. Tendo em vista que Dourados se encontra em acentuado processo de
urbanização e desenvolvimento agropecuário e industrial, destaca-se a prioridade
da implementação de medidas de caráter corretivo e preventivo, visando à
proteção dos mananciais superficiais do Município, com atenção especial ao Rio
Dourados, assegurando a sua adequabilidade para captação a longo prazo.
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Conforme informações repassadas pela SANESUL, objetivando a recomposição da
mata ciliar do Rio Dourados, especialmente à montante da captação, estão em
desenvolvimento estudos de viabilidade para o cultivo de mudas nativas, entretanto
a responsabilidade pela manutenção/recuperação destas áreas, desde a nascente
até a foz seja do rio Dourados ou demais cursos hídricos, é condicionada ao
proprietário das mesmas (propriedades de direito privado ou público). Desta forma,
a Sanesul é responsável pela manutenção/recuperação das áreas ocupadas por
suas infraestruturas.

7.1.1.1.1 Estação Elevatória de Água Bruta – EAB

A Estação Elevatória de Água Bruta – EAB (Figura 21 B) está localizada junto à tomada
d’água da captação superficial no Rio Dourados, especificamente próxima à
rodovia BR-163, sentido Caarapó/Naviraí. O local encontra-se adequadamente
cercado e, em sua entrada, possui uma guarita com vigilante, a fim de impedir o
acesso de pessoas não autorizadas.

A

B

Figura 21 – Entrada da EAB (A) e rio Dourados (B)
Fonte: Groen, 2016.

A EAB possui como função recalcar a água bruta de um nível inferior, o Rio Dourados,
e elevá-la a um nível superior, encaminhando-a para a Estação de Tratamento de
Água – ETA.
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Dispõe de equipamentos de gradeamento e desarenação, caracterizando a fase
de pré-tratamento. Por medidas de segurança operacional, esta unidade do SAA é
segmentada em duas unidades e regulada por duas comportas, que permitem a
continuidade do processo de recalque da água mesmo com ocorrência de
problemas técnicos, manutenção ou limpeza.
No processo de gradeamento ocorre a retenção de sólidos grosseiros, como galhos,
folhas e plantas aquáticas, em grades e telas, protegendo bombas e tubulações,
além de prevenir que estes materiais, flutuantes ou em suspensão, prejudiquem as
etapas posteriores do tratamento.
A vazão de captação superficial no Rio Dourados varia entre 1.750 a 1850 m³/h,
considerado um valor elevado. Devido a esta vazão elevada o sistema de
gradeamento é composto por duas grades independentes automatizadas (Figura 22
A), facilitando a limpeza e evitando a interrupção da captação de água, dando
autonomia e confiabilidade ao sistema de captação.
A desarenação (Figura 22 B) ocorre em tanques onde a água escoa em velocidade
reduzida, possibilitando que os sedimentos mais densos se depositem no fundo, para
remoção posterior. Tal processo, evita que os sedimentos (ex: areia, cascalho, etc)
prejudiquem o funcionamento dos equipamentos responsáveis pelo recalque da
água (ex: bomba d’água, tubulações, etc), aumentando a vida útil dos
equipamentos e facilitando o transporte da água.

A

B

Figura 22 – Sistema de gradeamento (A) e o sistema de desarenação (B) localizado na
captação do rio Dourados
Fonte: Groen, 2016.
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Após o pré-tratamento, a água é conduzida ao tanque de sucção e, por meio de
bombeamento, é conduzida através da Adutora de Água Bruta – AAB até a Estação
de Tratamento de Água – ETA, localizada na região sul da área urbana de Dourados.
O bombeamento é feito por três conjuntos de motobombas interligadas em paralelo
(Figura 23 A), e trabalham de forma alternada, ficando uma de reserva. Possuem
potência de 1.550 cv cada, as quais recalcam em média 1.650 m³/h (cerca de
458l/s), atingindo uma pressão de serviço de 206 metros de coluna de água (MCA).
Dentro das áreas destinadas a Elevatória de Água Bruta há uma subestação de
energia elétrica (Figura 23 B), destinada ao rebaixamento dos cabos de alta tensão
(de 69 KV, para 4,2 KV) com a finalidade de alimentar os equipamentos da elevatória.

A

B

Figura 23 – Conjunto de motobombas (A) e subestação de energia elétrica (B)
Fonte: Groen, 2016.

A Adutora de Água Bruta possui um diâmetro nominal de 500 mm, com uma
tubulação de Ferro Fundido Dúctil (FD), em uma extensão total de 11.920 metros até
a Estação de Tratamento de Água.
Ao longo da adutora de água existem 4 Tanques de Amortização Unidirecional (TAU),
sendo que no sistema de abastecimento de água de Dourados existem 7 TAU’s (4 ao
longo da adutora, 1 na captação superficial, 1 na ETA e 1 no Centro de Reservação
dentro da cidade), estes tanques tem como objetivo a regularização da pressão nas
tubulações, além de evitar que ocorra o golpe de aríete nas mesmas (Figura 24 B).
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A

B

Figura 24 – Adutora de água bruta (A) e TAU no trajeto da adutora até a ETA (B)
Fonte: Groen, 2016.

7.1.1.1.2 Estação de Tratamento de Água – ETA

A Estação de Tratamento de Água de
Dourados (Figura 25) foi construída em
1988 e localiza-se às margens da BR163. A vazão de chegada à ETA situase

na

ordem

de

1.650

m³/h

(aproximadamente 460 l/s). A ETA é do
tipo modular, contendo 06 módulos,
onde cada módulo é uma unidade
completa de tratamento.

Figura 25 – Estação de tratamento de água de
Dourados/MS
Fonte: Groen, 2016.

A água bruta chega por meio da AAB (conforme descrito anteriormente), onde
passa por um macromedidor, para o controle do volume de água que chega a ETA,
conforme apresentado na Figura 26, sendo direcionado para início do tratamento.
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A

B

Figura 26 – Macromedidor (A) e adutora de chegada da água bruta na ETA (B)
Fonte: Groen, 2016.

O tratamento se inicia com a adição dos coagulantes (sulfato de alumínio – Al2(SO4)3)
e realização do processo de mistura rápida, executada em um canal retangular, com
a finalidade de remover os sólidos presentes na água, conforme ilustrado pela Figura
27 A. A quantidade adicionada do coagulante, de acordo com técnico responsável
pela ETA, está em torno de 0,7 mL/s, podendo variar em função da qualidade da
água a ser tratada.

A

B

Figura 27 – Infraestrutura para adição de coagulantes (A) e equipamentos destinados a
adição do sulfato de alumínio (B)
Fonte: Groen, 2016.
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Posteriormente ao processo de mistura rápida, a água é distribuída entre os seis
módulos presentes na ETA, cada um destes módulos recebe uma vazão de 275 m³/h
(em torno de 76,4 l/s). Por se tratar de uma estação de tratamento modular, todos os
módulos de tratamento possuem o mesmo formato. A primeira etapa do processo é
a regulação da vazão, realizado através de um medidor Parshall, no qual são
adicionados eletrólitos (produto auxiliar utilizado para facilitar a formação de flocos
de sólidos a serem removidos), conforme ilustrado na Figura 28 A.

A

B

Figura 28 – Medidor Parshall com adição de eletrólitos (A) e o relógio medidor de vazão da
calha (B)
Fonte: Groen, 2016.

Após esta etapa a água é direcionada para as câmaras de floculação. Cada
módulo da ETA possui 02 câmaras (Figura 29). Esta etapa é um dos processos
principais, pois é responsável pela formação dos flocos de sólidos, que serão
removidos posteriormente no processo de decantação. Cada câmara possui um
gradiente de mistura, realizado pela rotação de “pás” acopladas em rotores, com a
finalidade de realizar a formação dos flocos. Estes gradientes de mistura para as
câmaras de cada módulo são de 45 e 35 rotações por minuto (rpm), o que garante
a eficiência deste processo para ETA de Dourados.
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A

B

Figura 29 – Câmaras de floculação com gradiente de mistura de 45 rpm (A) e 35 rpm (B)
Fonte: Groen, 2016.

Após o processo de floculação a água é encaminhada para os tanques de
decantação. O processo de decantação consiste basicamente em sedimentar os
flocos de sólidos formados nas câmaras de floculação, por meio da força
gravitacional. Os decantadores da ETA
de Dourados possuem mecanismos que
aceleram e impedem que os flocos
passem para próxima etapa, por meio
de placas inclinadas em seu interior.
Este tipo de decantador é denominado
de Decantadores de Alta Taxa (Figura
30), devidos as placas instaladas em seu
interior, o que reduz drasticamente a
área necessária para a instalação dos Figura 30 – Câmaras de decantação, com as
mesmos.

canaletas coletoras de água decantada
Fonte: Groen, 2016.

Subsequentemente, a água decantada é coletada e destinada ao processo de
filtração rápida. Cada módulo de tratamento apresenta 04 câmaras de filtração que
possuem duas camadas filtrantes (composta por areia e carvão ativado). A altura
total das duas camadas filtrantes é de 95 cm, conferindo aos filtros uma eficiência de
retenção de 90% das impurezas que chegam nesta etapa.
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O processo de filtração é de fluxo ascendente, ou seja, a água decantada entra no
filtro pela parte inferior e após o tratamento a água filtrada é coletada na parte
superior da câmara, conforme ilustrado na Figura 31.

A

B

Figura 31 – Tanque onde ocorre o processo de filtração rápida (A) e água sendo coletada
após o processo de filtração (B)
Fonte: Groen, 2016.

Os tanques de filtração possuem sistemas de retrolavagem, utilizados quando ocorre
a saturação dos meios filtrantes, comprometendo a qualidade da água tratada. De
acordo com o técnico responsável pela ETA, o tempo de retrolavagem de cada filtro
é de 20 minutos. As águas utilizadas para a realização da retrolavagem dos filtros não
são reaproveitadas, sendo lançadas no córrego Rego D’água. Outro ponto
importante, é que todo o lodo gerado pelos equipamentos da estação é
descartado, não havendo o seu reaproveitamento. A Sanesul está realizando estudos
de viabilidade para o reaproveitamento deste material.
Por final, a água filtrada (Figura 31 B) de todos os módulos é coletada e transportada
para um reservatório, onde é realizado o processo de desinfecção, com a adição de
cloro, flúor e cal hidratada (dosagem varia conforme características de qualidade
da água). A água tratada é armazenada em dois Reservatórios Enterrados (REN) com
um volume total de 1.700 m³ (1 reservatório de 1.000 m³ e outro de 700 m³).
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As águas armazenadas nos reservatórios são destinadas aos Centros de Reservação
(CR’s) localizados na área urbana de Dourados através de uma estação elevatória
de água tratada (EAT).

Cabe ressaltar, que a ETA de Dourados
além do tratamento descrito, realiza a
análise da qualidade da água durante
o processo de tratamento (após os
floculadores, decantadores e filtros). A
estação possui um sistema de coleta
para cada módulo instalado, conforme
apresentado na Figura 32.
Figura 32 – Tanque de coleta de amostras
para análise de água na ETA
Fonte: Groen, 2016.

As amostras são analisadas a cada 2
horas para o controle da qualidade da
água, evitando que saia dos padrões de

potabilidade e garantindo a segurança no abastecimento da área urbana de
Dourados. Na própria estação existe um laboratório de análise.
A Figura 33 ilustra a localização do ponto de captação no rio Dourados, bem como
os quatro Tanques de Amortização Unidirecional e a Estação de Tratamento de Água
para onde é transportada.
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Captação Subterrânea

A água subterrânea ocupa os interstícios, fendas e canais, fluindo lentamente através
das diferentes camadas geológicas. É explorada através da perfuração de poços
que atingem o lençol freático e, posteriormente, são executados testes de vazão, em
conformidade com normas técnicas, realizados periodicamente.
No instante inicial do teste o nível medido é considerado estático. Entende-se por
Nível Estático (NE) a distância da superfície do terreno ao nível da água dentro do
poço antes de iniciar o bombeamento; e Nível Dinâmico (ND) a distância entre a
superfície do terreno e o nível da água dentro do poço após o início do
bombeamento.
O sistema de captação subterrânea de Dourados é composto por dezoito Poços
Tubulares Profundos (PTP) que abastecem quatro Centros de Reservação (CR). No
entanto, três PTP se encontram desativados. A captação subterrânea na área urbana
de Dourados atualmente é responsável por 40% do abastecimento total, distribuídos
por várias regiões da cidade conforme apresentado na Tabela 15.

Tabela 15 – Localização dos poços tubulares profundos do sistema de captação subterrânea
de Dourados
ID DO
ANO DE
ENDEREÇO
SITUAÇÃO
POÇO
PERFURAÇÃO
Av. Presidente Vargas - Rua Santa
DOU-001
1967
Ativo
Catarina
DOU-002

1976

Av. Marcelino Pires – Clube Ubiratam

Inativo

DOU-004

1978

Rua Major Capilé

Ativo

DOU-007

1980

Rua Cel. M. da Glória – Rua W4 Escola
(Jardim Água Boa)

Ativo

DOU-008

1981

Av. Joaquim Teixeira Alves

Inativo

DOU-009

1982

Rua Projetada 12 (BNH – IV Plano)

Ativo

DOU-010

1978

DOU 013

1982

DOU-015

1982

Rua Lídia Pereira Carneiro, nº. 95
(Coophamodelo – IV Plano)
Rodovia Dourados – Campo Grande km
01 (Próximo ao trevo Dourados-Caarapó)
Rodovia Dourados – Campo Grande km
01 (Chácara do Lago)

Ativo
Ativo
Ativo
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ID DO
POÇO

ANO DE
PERFURAÇÃO

ENDEREÇO

SITUAÇÃO

DOU-020

1984

Rua Itamarati, S/N

Ativo

DOU-021

1961

Petrobrás

Ativo

DOU-024

1988

Rua Mozart Calheiros, 2480 (Cohab II)

Inativo

Rua Ponta Grossa, 5320 – Rua Joaquim V.
Santos
Rua Presidente Vargas – Rua Joaquim
DOU-029
2003
Alves (Sanesul)
Lote 01, Quadra 01 – Rua Henrique Cyrillo,
DOU-030
2012
S/N (Jardim Vitória I)
Centro de Convenções de Dourados
DOU-033
2014
(Parque Alvorada)
Rua José Domingos Baldasso – Rua Genko
DOU-034
2013
Oshiro
BR 163 – Rodovia para Fátima do Sul
DOU-039
2014
(Presídio Harry Amorim Costa)
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
DOU-028

2003

Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo

Em todos os poços a Sanesul realizou testes de bombeamento, com a finalidade de
determinar as condições de explotação (vazão) de cada poço e obtenção dos
parâmetros hidrodinâmicos. Este teste consiste no bombeamento do poço durante
certo intervalo e registros da evolução dos rebaixamentos em função do tempo.
Segundo FEITOSA (2008), as variáveis que devem ser monitoradas são as seguintes:

 Vazão de Bombeamento (Q);
 Rebaixamento do nível da água dentro do Poço (s): distância entre o NE e o
ND;

 Tempo (t).
A seguir serão detalhadas as informações e características dos poços de captação
da Sanesul no município de Dourados.
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Tabela 16 – Dados operacionais dos poços tubulares profundos do SAA de Dourados
VOLUME
NE
VAZÃO
TEMPO MÉDIO DE
CENTRO DE
Nº DO
MÉDIO
ND
OPERAÇÃO FUNCIONAMENTO
RESERVAÇÃO
POÇO
PRODUZIDO
(m)
(m³/h)
DIÁRIO (h)
DESTINADO
(m³)
DOU9,20
RAP–001/
40,11
20,06
804,60
001
19,19
CR–02
DOU004

S/I*

20,63

20,03

413,21

DOU007

5,60
11,30

48,54

21,2

1.029,04

DOU009

18,80
26,85

64,56

19,57

1.263,43

DOU010

30,20
32,84

66,34

20,8

1.379,87

DOU
013

14,58
49,59

66,75

14,27

952,52

DOU015

16,90
48,45

44,67

20,23

903,67

DOU020

14,80
29,10

85,35

19,9

1.698,46

DOU021

44,00
55,30

41,72

17,03

710,49

DOU028

107,00
146,10

244,16

21,23

5.183,51

DOU029

108,80
218,77

259,38

21,43

5.558,51

RAP–001/
CR–02

DOU030

105,40
274,51

62,07

18,76

1.164,43

RAP–002/
CR–03

DOU033

149,73
189,18

260,93

17,67

4.610,63

REL–002/
CR–01

DOU034

13,70
65,20

77,11

20,4

1.573,04

REL–002/
CR–01

952,06

RAP–007/
PRESÍDIO

DOU67,00
137,98
6,9
039
166,56
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
Nota: *Sem Informação.

RAP–001/
CR–02
RAP–003/
CR – BNH IV
PLANO
RAP–003/
CR – BNH IV
PLANO
RAP–003/
CR – BNH IV
PLANO
RAP–003/
CR – BNH IV
PLANO
RAP–003/
CR – BNH IV
PLANO
RAP–003/
CR – BNH IV
PLANO
RAP–003/
CR – BNH IV
PLANO
RAP–002/
CR–03

A Tabela 17 apresenta dados fornecidos pela Sanesul referente ao funcionamento
dos quinze poços que abastecem o município no intervalo entre 2011 e 2016, os
valores são da média diária de horas dos quinze poços juntos, ressalta-se que pode
existir variações de acordo com a demanda de água da população.

193

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

Tabela 17 – Tempo de funcionamento do sistema de captação subterrânea do SAA de
Dourados
FUNCIONAMENTO MÉDIO DIÁRIO.
ANO
FUNCIONAMENTO TOTAL (HORAS)
(HORAS/DIA)
2011

63.569,47

174,16

2012

70.242,00

191,92

2013

74.942,00

205,32

2014

83.830,00

229,67

2015

90.776,00

248,0

2016

98.652,00

270,28

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A Figura 34 apresenta o mapa de localização dos poços de captação, adutoras e
reservatórios operados pela Sanesul no perímetro urbano de Dourados.

194

º

162

¥
¦
?
!

?
®
!
!

AvenidaPr

T
U

esidente V

®
!

162

argas

ce
Avenida Mar

lino Pires
Rua Corone

?
!
?
!

l Ponciano

?
!

¥
¦

?
!
?
!

Legenda
?
!

Poços

T
U

Reservatório

®
!

156

163

¥
¦
?
!

Poços com reservatório

T
U

Principais Vias de Acesso
Adutora Água Tratada - CR 1

£
¤

?
!
463

£
¤

?
!

?
!

Adutora Água Tratada - CR 2
Adutora Água Tratada - CR 3
Adutora Água Tratada - CR IV PLANO
Perímetro Urbano
1

0,5

0

?
!

163

£
¤

156

¥
¦

1 Km

Figura 34 - Localização dos poços de captação subterrânea no perímetro urbano de Dourados/MS

Plano Municipal de
Saneamento Básico
DOURADOS/MS

Plano Municipal de Saneamento Básico
Dourados - MS

Diagnóstico Técnico-Participativo

Reservação

De acordo com a NBR 12.217/1994 – Projeto de reservatório de distribuição de água
para abastecimento público, reservatórios de distribuição são elementos do sistema
de abastecimento de água destinados a regularizar as variações entre as vazões de
adução e distribuição e condicionar as pressões na rede de distribuição.
O Sistema de Abastecimento de Água de Dourados dispõe de quatro Centros de
Reservação (CR), constituídos por um total de oito (08) reservatórios, conforme
descritos na Tabela 18.

Tabela 18 – Sistema de reservação de água de Dourados
CENTRO DE RESERVAÇÃO

NOME

TIPO

VOLUME (m³)

CR – 01

REL–002

Elevado

500

REL–001

Elevado

500

RAP–001 A

Apoiado

7.000

RAP–001 B

Apoiado

3.500

RAP–002 A

Apoiado

1.800

RAP–002 B

Apoiado

1.800

RAP–003

Apoiado

150

REL–003

Elevado

100

CR – 02

CR - 03

CR – BNH IV PLANO

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
Nota: RAP=Reservatório Apoiados; REL=Reservatório Elevado.

O volume total de reservação dos CR’s é de 15.350 m³. Além dos centros utilizados
para o armazenamento da água distribuída para a área urbana de Dourados,
existem outros reservatórios dentro da cidade situados fora dos CR’s, conforme pode
ser verificado na Tabela 19, e que totalizam um volume de reservação de 4.600 m³, e
que junto aos CR’s totalizam um volume de 19.950 m³.
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Tabela 19 – Unidades de reservação fora dos centros de reservação
RESERVATÓRIO
VOLUME (m³)
MATERIAL

FORMATO

RAP-005A/EAT-001

1.000

Concreto Armado

Retangular

RAP-005B/EAT-001

700

Concreto Armado

Retangular

RAP-006 ROBENS

300

Concreto Armado

Circular

RAP-007/PRESÍDIO
RAP-009 CONDOMINIO
FUJII
REL-006/PRESÍDIO

300

Concreto Armado

Circular

250

Metal

Cilíndrico

150

Concreto Armado

Quadrado

REL-007 ROBENS
150
Concreto Armado
REL-011 CONDOMINIO
50
Metal
FUJII
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Quadrado
Cilíndrico

Rede de Distribuição

Para conduzir a água até as ligações prediais e pontos de consumo público é
necessário um conjunto de acessórios, canalizações, conexões e peças especiais
(registros, válvulas, hidrantes), definidos por rede de distribuição, com a finalidade de
fornecer, em regime contínuo, água potável em quantidade, qualidade e pressão
satisfatórias, finalizando as etapas do sistema de abastecimento de água. A Figura 35
apresenta a evolução da rede de distribuição de água entre 2011 e 2016 no
município de Dourados, com aumento de 48,68% em sua extensão.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

755,357 km

772,001 km

783,857 km

981,920 km

1.114,248 km

1.123,100 km

Figura 35 – Evolução da extensão de rede de água em Dourados
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Atualmente, de acordo com dados fornecidos pela Sanesul de 2016, a extensão da
rede de abastecimento de água é de 1.123.100,45 metros. De acordo com a última
atualização realizada pela Sanesul em agosto de 2015, a rede de distribuição
(considerando adutoras) apresentou diâmetro nominal variando entre 25 e 800 mm,
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em materiais diversificados como PVC DEFOFO, Ferro Fundido (FOFO), Ferro
Galvanizado (FG) e outros, conforme apresentado na Tabela 20.
Tabela 20 – Composição por diâmetro e material da rede de distribuição de água do SAA
MATERIAL
DIÂMETRO (mm)
EXTENSÃO (m)

PVC

PVC DEFOFO

FOFO

FG

CA

RPVC

25
40
50
75
100
160
150
200
250
300
400
50
100
150
250
300
400
500
800
75
50
75
100
125
150
200
450
100
150
400
EXTENSÃO TOTAL

516,98
7.265,13
783.057,84
39.693,22
71.649,99
4.423,13
74.636,96
18.642,75
13.326,22
4.851,44
3.827,65
87,21
50,11
1.141,67
405,25
4.386,70
11.178,97
5.105,86
102,16
1.261,70
33.930,90
5.746,01
6.112,82
306,21
8.526,42
3.345,23
3.734,17
1.666,74
4.273,15
598,86
1.113.851,45

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
Nota: Os valores da tabela referem-se à última atualização realizada em Ago/2015; FG = Ferro
Galvanizado; FOFO = Ferro Fundido; RPVC = Liner em PVC reforçado em fibra de vidro; CA =
Cimento–Amianto.

Assim, visando ilustrar a rede de distribuição de água da área urbana de Dourados,
elaborou-se o mapa (Figura 36) que apresenta os setores de abastecimento de água,
os respectivos reservatórios que abastecem cada setor, as adutoras e ETA.
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Índice de Perdas na Rede

Reduzir as perdas de água em todas as etapas do processo de seu fornecimento é
um dos principais desafios das operadoras de água em países subdesenvolvidos. A
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES, 2013) conceitua as
perdas nos sistemas de abastecimento de água em duas categorias:

 A “perda de água física” ou “real” ocorre em situações quando o volume
disponibilizado no sistema de distribuição, pelas operadoras de água, não é
utilizado pelos clientes, sendo desperdiçado antes de chegar às unidades de
consumo;

 A “perda de água comercial” ou “aparente” ocorre quando o volume
utilizado não seja devidamente computado nas unidades de consumo, sendo
cobrado de forma inadequada.
Cada tipo de perda resulta em uma abordagem econômica diferente. Nas “perdas
reais” recaem custos de produção e distribuição da água, e sobre as “perdas
aparentes”, custos de venda da água no varejo, acrescidos dos eventuais custos da
coleta de esgotos. O Quadro 6 lista as principais características das perdas reais e
aparentes em um SAA e a Figura 37 apresenta detalhadamente a descrição das
formas de consumo e perdas de água em um SAA.

Quadro 6 – Características principais de perdas reais e perdas aparentes
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
ITENS
PERDAS REAIS
PERDAS APARENTES
Tipo de ocorrência comum
Vazamento
Erro de Medição
Custos associados aos volumes
Custo de produção
Tarifa
de água perdido
Desperdício do Recurso
Efeitos no Meio Ambiente
Hídrico e necessidades de
ampliações de mananciais.
Efeitos na Saúde Pública
Risco de contaminação
Empresarial
Perda do Produto
Perda de receita
Imagem negativa
Consumidor
(ineficiência e desperdício)
Repasse para tarifa e
Repasse para tarifa e
Efeitos no Consumidor
incitamento a roubos e
desincentivo ao uso racional.
fraudes.
Fonte: ABES, 2013. Adaptado por Groen, 2016.
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Figura 37 – Tipos de consumos e perdas em um SAA
Fonte: ABES, 2013. Adaptado por Groen, 2016.
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Os indicadores de eficiência do SAA têm como finalidade verificar e quantificar as
perdas do sistema de acordo com seu tipo. O Índice de Perdas na Distribuição (IPD)
é importante, principalmente, para determinar quantitativamente as perdas físicas,
sendo calculado pela seguinte fórmula:

𝐼𝑃𝐷 =

(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜)
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜

O Gráfico 24 apresenta os índices de perdas entre os anos 2011 e 2016 no SAA de
Dourados, sendo 50,49% a média neste período. No ano de 2013 as perdas no sistema
chegaram a atingir um mínimo de 49,16%, porém como verificado, está tendo um
crescimento exponencial, onde no ano de 2016 alcançou o percentual de 51,63% de
perdas no sistema.

51,63%

51,17%

50,96%
50,35%
49,66%
49,16%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Índice de Perda Total
Gráfico 24 – Índice de Perdas no SAA de Dourados de 2011 a 2016
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

As perdas diagnosticadas estão relacionadas tanto as perdas aparentes como as
reais, conforme ilustrado pela Figura 37, podendo ser estimada de acordo com
número de ligações de água em Dourados/MS. No Gráfico 25 percebe-se que no
período de 2011 a 2014 houve uma redução de 14,4% das perdas por ligação, porém,
o valor teve novamente acréscimo, passando para 176,63 m³/ligação/ano em 2016,
uma redução de 6,9% comparando de 2011 a 2016.
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188,76
184,17
176,63
169,59

168,66
165,03

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Índice de perdas por ligação (m³/lig/ano)
Gráfico 25 – índice de perdas no SAA de Dourados/MS por ligação de água
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Esta redução está relacionada com a manutenção ou substituição de hidrômetros
antigos, redução no número de fraudes, dentre outras medidas que são
apresentadas no Quadro 7, o qual indica algumas das medidas utilizadas na redução
do índice de perdas em um SAA.

Quadro 7 – Medidas para reduzir o Índice de Perdas em um SAA
TIPO DE PERDAS

MEDIDAS
Controle de Pressão

PERDAS REAIS

Booster
Controle ativo de Vazamentos
Manutenção
Redução de erros de medidores

PERDAS APARENTES

Qualificação da mão-de-obra
Redução de fraudes
Melhorias no sistema comercial

Fonte: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, 2008. Adaptado por Groen, 2016.
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Destaca-se que as perdas de água na ETA de Dourados, de acordo com os dados
da Sanesul, tiveram um aumento gradativo a partir do ano 2011, que representa
cerca de 71% no período de 2011 a 2015, trazendo prejuízos econômicos e
ambientais,

encarecendo

os

custos

do

tratamento

e

consequentemente

necessitando que o volume captado seja maior, para suprir a demanda que o SAA
necessita.

Já no ano de 2016, verifica-se um decréscimo de 5,22% conforme

apresentado no Gráfico 26.

26,20%
23,70%

24,90%

17,80%

9,90%
7,60%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Índice de Perdas no Tratamento - ETAs (%)
Gráfico 26 – Variação do índice de perdas no tratamento das ETAs de Dourados/MS
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Dados Operacionais

População Atendida

Segundo dados fornecidos pela Sanesul, entre 2011 e 2016 a população residente na
área urbana de Dourados que vêm sendo atendida com abastecimento de água se
manteve em 99 %. Com base em estimativas populacionais do IBGE foi possível
relacionar o percentual da população atendida em função do número de
habitantes da área urbana, conforme ilustra o Gráfico 27.
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2016

189.698

2015

187.548

2014

185.400

2013

183.046

2012

178.867

2011

174.911

165.000

170.000

175.000

180.000

185.000

190.000

População Atendida com Abastecimento de Água (hab)

Gráfico 27 – População atendida com abastecimento de água
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Número de Ligações Ativas e Economias no Sistema de Abastecimento
de Água

Em sistemas de abastecimento de água pode-se dizer que “ligação” é o termo dado
ao ramal predial conectado à rede de distribuição de água, ou seja, o conjunto de
dispositivos que interliga a rede distribuidora à instalação predial. A Tabela 21
apresenta o número de ligações prediais reais classificados em faturado e não
faturado no período de 2011 a 2016.

Tabela 21 – Número de ligações prediais no município de Dourados
PERÍODO

MICROMEDIDO

FATURADO

NÃO FATURADO

2011

53.692

49.164

4.528

2012

55.932

51.135

4.797

2013

58.782

53.962

4.820

2014

62.366

56.780

5.586

2015

64.160

57.862

6.298

2016

66.787

59.684

7.103

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Todo imóvel de uma única ocupação, dotado de instalação privativa ou comum
para o uso dos serviços de abastecimento de água é considerado uma economia.
Portanto, uma ligação pode abastecer diversas economias, como por exemplo, um
prédio residencial com 10 apartamentos possui uma ligação e 10 economias. A
Tabela 22 apresenta o número de economias por tipo de consumo de água no
período entre 2011 e 2016.

Tabela 22 – Número de economias em Dourados por tipo de consumo de água
ECONOMIAS (un.)
MÊS

TOTAL DE ECONOMIAS FATURADAS
Residencial

Comercial

Industrial

Pública

TOTAL

2011

58.192

4.293

208

330

63.023

2012

60.875

4.341

312

339

65.867

2013

63.872

4.410

419

353

69.054

2014

67.311

4.556

568

364

72.799

2015

69.343

4.773

537

369

75.022

2016

73.900

5.106

556

395

79.957

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Desta forma, analisando o número de economias, é possível perceber a evolução
por tipo de consumidores, sendo que no período de 2011 a 2016 o número de
economias residenciais faturadas aumentou em 16.934 unidades. Já em relação aos
outros tipos de consumidores o aumento para o setor comercial, industrial e de
serviços públicos foi respectivamente de 813 unidades, 348 unidades e 65 unidades.

Volume de Água no Sistema de Abastecimento de Água

De acordo com o SNIS, o volume de água em um SAA pode ser classificado de três
maneiras: volume produzido, volume faturado e volume consumido. As respectivas
definições constam na Figura 38.
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Volume
Produzido

Volume de água disponível para consumo, compreendendo a
água captada pelo prestador de serviços e tratada nas
unidades de tratamento.

Volume
Faturado

Volume de água debitado ao total de economias (medidas e
não medidas), para fins de faturamento.

Volume
Consumido

Volume de água consumido por todos os usuários,
compreendendo o volume micromedido e o volume estimado
para as ligações desprovidas de aparelho de medição
(hidrômetro).

Figura 38 – Volumes computados em Sistema de Abastecimento de Água
Fonte: SNIS, 2008. Adaptado por Groen, 2016.

Através dos dados disponibilizados pela Sanesul acerca dos volumes de água do
sistema de abastecimento de água em Dourados, foi possível calcular as médias
mensais no período de 2011 e 2016, conforme observado no Gráfico 28.

1,8
1,6
1,4

Milhões

1,2
1,0
0,8
0,6

0,4
0,2
0,0

2011
Volume Produzido (m³) 1514254,3
Volume Faturado (m³)
811678,3
Volume Consumido (m³) 736820,7

2012
1535077,7
861241,6
779993,9

2013
1505731,6
872499,9
762411,3

2014
1564169,2
903227,6
775401,3

2015
1584476,4
914944,5
773474,8

2016
1690311,5
959209,5
811830,3

Gráfico 28 – Série histórica dos volumes médios mensais produzido, faturado e consumido
mensais em Dourados/MS
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Na Tabela 23 pode-se constatar o volume de água produzido, faturado e consumido
anual para o abastecimento da população urbana de Dourados durante o período
de 2011 até 2016.

Tabela 23 – Série histórica do volume produzido anual em Dourados/MS
Ano

Volume Produzido (m³)

Volume Faturado (m³)

Volume Consumido (m³)

2011

18.171.052,00

9.740.140,00

8.841.848,00

2012

18.420.932,00

10.334.899,00

9.359.927,00

2013

18.068.779,00

10.469.999,00

9.148.935,00

2014

18.770.030,00

10.838.731,00

9.304.816,00

2015

19.013.717,00

10.979.334,00

9.281.698,00

2016

20.283.738,00

11.510.514,00

9.741.964,00

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

É possível perceber a diferença considerável entre os volumes produzido e o que
realmente é consumido, destacando o índice de perdas no SAA de Dourados. Outra
questão importante a salientar é a respeito do volume faturado ser maior que o
volume consumido, isto se deve a estrutura tarifária aplicada pela concessionária,
devido a tarifação mínima aplicada (item 7.1.5.1).
Além dos dados apresentados, pode-se caracterizar os volumes de água em função
dos tipos de consumidores presente em Dourados. Na Tabela 24 é exposto os dados
por consumidores residenciais, comerciais, industriais e públicos da área urbana do
município.

Volume Faturado
(m³)

Tabela 24 – Volume Faturado e Consumido por tipo de consumidores em Dourados/MS
ANO

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

PÚBLICO

2011
2012
2013
2014
2015
2016

8.815.852,00
9.385.442,00
9.516.775,00
9.860.362,00
9.961.189,00
10.114.283,00

611.121,00
616.769,00
612.927,00
606.144,00
622.079,00
652.431,00

23.542,00
44.230,00
60.978,00
86.398,00
84.280,00
68.591,00

289.625,00
288.458,00
279.319,00
285.827,00
311.786,00
675.209,00
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ANO

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

PÚBLICO

2011

7.870.096,00

511.089,00

19.123,00

281.633,00

2012

8.410.156,00

518.792,00

36.928,00

276.382,00

2013

9.516.775,00

612.927,00

60.978,00

279.319,00

2014

9.860.362,00

606.144,00

86.398,00

86.398,00

2015

9.961.189,00

622.079,00

84.280,00

311.786,00

2016

8.598.463,00

652.116,00

50.441,00

716.677,00

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Consumo Médio Per Capita de Água

De acordo com a SABESP, o consumo médio diário per capita é o valor médio do
consumo diário de água por pessoa, expresso em L/hab.dia. Esse valor é obtido pela
divisão do volume total anual de água distribuída por 365 dias e pela população
atendida.
Na Tabela 25 nota-se a variação dos valores de produção e consumo per capita
médios anuais, que estão diretamente ligados ao volume total produzido e ao
aumento da população atendida pelo serviço de abastecimento de água.

Tabela 25 – Produção e consumo per capita do SAA do município de Dourados/MS
ANO

PRODUÇÃO PER CAPITA (l/hab.dia)

CONSUMO PER CAPITA (l/hab.dia)

2011

265,40

129,38

2012

255,19

129,69

2013

238,45

120,87

2014

237,17

117,83

2015

230,65

112,80

2016

264,74

127,22

MÉDIA

248,60

122,97

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Qualidade do Sistema de Abastecimento de Água

A qualidade da água pode estar relacionada a presença e quantidade de
substâncias nela presentes. Portanto, para obter-se uma água de qualidade faz-se
necessário dimensionar o tipo de tratamento adequado, sob o ponto de vista
qualitativo e financeiro, tornando-se exequível a captação desta para o
abastecimento.
Entretanto, o tratamento não garante a manutenção da potabilidade do recurso,
uma vez que sua qualidade pode ser alterada entre este processo e o consumo final.
É fundamental o monitoramento constante, através de coletas e análises dos
parâmetros físico-químicos e biológicos, em todos os estágios: bruta, tratada e
distribuída.
Visando atender estas premissas e estabelecer um Sistema de Controle de Qualidade
da Água em Dourados, a Sanesul vem elaborando anualmente o Plano de
Amostragem, diretriz básica adotada para a implementação de um conjunto de
ferramentas com capacidade de identificar anomalias que possam ocorrer no SAA
e apontar as prováveis causas no aparecimento das mesmas.
O Plano de Amostragem fora elaborado pelo Laboratório Central da Sanesul da
Gerência de Controle Sanitário e o Laboratório Regional de Controle de Qualidade
da Água de Dourados da Regional GEGRANDE da Sanesul e aprovado pelo Setor de
Vigilância Ambiental do Município de Dourados, seguindo as diretrizes da Portaria
Federal n° 2.914/2011 do Ministério da Saúde.

7.1.4.5.1 Qualidade da Água Tratada

O Plano de Amostragem para a água tratada, proveniente da ETA de Dourados,
contempla um ponto de amostragem na saída do tratamento da água, ou seja, no
momento em que sai da estação em direção aos reservatórios e a rede de
distribuição.
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Na Tabela 26 são apresentados os parâmetros analisados para a água proveniente
da saída do tratamento da ETA, com o número de amostragem e a frequência
amostral dos parâmetros analisados, de acordo com informações do Plano de
Amostragem da Sanesul para o ano de 2016.

Tabela 26 – Parâmetros analisados para a qualidade da água tratada em Dourados/MS
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE DOURADOS
SAÍDA DO TRATAMENTO
PARÂMETROS

Quantidade
de Saídas

Número de
Amostras
por Saída

Cor

1

1

Turbidez, Cloro
Residual Livre(1)

1

1

pH

1

1

Fluoreto

1

1

Gosto e Odor

1

1

Produtos
Secundários da
Desinfecção
Outros
Parâmetros (2)(3)

Frequência
A cada 2
horas
A cada 2
horas
A cada 2
horas
A cada 2
horas
Semestral

Total de
Análises por
Semana

Total de
Análises por
Mês

Total de
Análises por
Ano

56

224

2.688

56

224

2.688

56

224

2.688

56

224

2.688

Não se aplica

Não se aplica

Dispensada a análise
1

Coliformes Totais

1

Escherichia coli

1

1

Semestral

2 amostras semanais por
unidade de tratamento (4)

Não se aplica

Não se aplica

2

8

96

2

8

96

Bactérias
Dispensada a análise
Heterotróficas
Obs.: (1) Análise exigida de acordo com o processo de desinfetante utilizado (Cloro Residual Livre, Cloraminas,
Dióxido de Cloro);
(2) A definição da periodicidade de amostragem para o quesito de radioatividade será definido após o inventário
inicial, realizado semestralmente no período de 2 anos, respeitando a sazonalidade pluviométrica;
(3) Para análises de resíduos de agrotóxicos, Art. 41 - § 5º O plano de amostragem para os parâmetros de
agrotóxicos deverá considerar a avaliação dos seus usos na bacia hidrográfica do manancial de contribuição,
bem como a sazonalidade das culturas. (Coletar semestralmente e em casos especiais, consultar a Divisão de
Saúde Ambiental);
(4) Recomenda-se a coleta de, NO MÍNIMO, 4 amostras semanais por unidade de tratamento.

Fonte: Plano de Amostragem – Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Vale ressaltar que os parâmetros analisados, bem como sua frequência de análise,
se encontram de acordo com o preconizado pela Portaria N° 2.914/2011 do Ministério
da Saúde. Desta forma, no Quadro 8, Quadro 9, Quadro 10, Quadro 11, Quadro 12 e
Quadro 13 são apresentadas as análises realizadas nos meses de Janeiro a Março do
ano de 2016.
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Quadro 8 – Parâmetros analisados referente as características organolépticas da água em
Dourados/MS
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
RESULTADOS
JAN/201
FEV/2016 MAR/2016
6
0,2
0,02
0,2

PARÂMETRO

UNIDADE

PORTARIA DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
2.914/2011 (VMP*)

Alumínio
Amônia (como
NH3)
Cloreto Total

mg/L

0,2

mg/L

1,5

0,1

<0,03

< 0,03

mg/L

250

2,6

2,7

3,3

Cor Aparente

UH

15

<1

<17

<1

Dureza total

mg/L

500

21,1

23,5

20,3

Etilbenzeno

mg/L

0,2

<0,002

<0,002

< 0,002

*Ferro total

mg/L
Intensidad
e
mg/L

0,3

<0,01

<0,01

< 0,01

6

<2

<2

<2

0,1

<0,01

<0,01

0,0

mg/L
Intensidad
e
-

0,12

<0,002

<0,002

< 0,002

6

Ausente

Ausente

Ausente

6,0 - 9,5

6,4

7,5

6,7

Sódio
Sólidos Dissolvidos
Totais
Sulfato
Sulfeto de
Hidrogênio
Surfactantes (como
LAS)
Tolueno

mg/L

200

1,6

1,4

1,4

mg/L

1000

42,1

26

31

mg/L

250

11,2

10,8

11,5

mg/L

0,1

<0,1

<0,1

< 0,1

mg/L

0,5

<0,01

<0,01

< 0,01

mg/L

0,17

<0,002

<0,002

< 0,002

Turbidez

uT

5

<1

<1

<1

Xilenos

mg/L

0,3

<0,002

<0,002

< 0,002

Zinco

mg/L

5

<0,02

<0,02

< 0,02

1,2-Diclorobenzeno

mg/L

0,01

<0,002

<0,002

< 0,002

1,4-Diclorobenzeno
mg/L
0,03
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
Nota: (*) Valor Máximo Permitido.

<0,002

<0,002

< 0,002

Gosto
*Manganês
Monoclorobenzeno
Odor
pH
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Quadro 9 – Parâmetros analisados referente aos agrotóxicos na água em Dourados/MS
AGROTÓXICOS
PORTARIA DO
RESULTADO
PARÂMETRO
UNIDADE MINISTÉRIO DA SAÚDE
JAN/2016 FEV/2016 MAR/2016
2.914/2011(VMP*)
Alaclor
µg/L
20
<1
<1
<1
AldicarbeAldicarbesulfonaµg/L
10
< 10
< 10
< 10
Aldicarb
Aldrin + Dieldrin
µg/L
0,03
< 0,03
< 0,03
< 0,03
Atrazina

µg/L

2

<1

<1

<1

Carbandazim+benomil

µg/L

120

< 20

< 20

< 20

Carbofurano

µg/L

7

<5

<5

<5

cis-Clordano
Clorpirifós+clorpirifósoxon
DDT+DDD+DDE

µg/L

0,2

< 0,02

< 0,02

< 0,02

µg/L

30

< 20

< 20

< 20

µg/L

1

< 0,003

< 0,003

< 0,003

Diuron
Endossulfan (a + ß e
Sais)
Endrin

µg/L

90

< 50

< 50

< 50

µg/L

20

< 0,04

< 0,04

< 0,04

µg/L

0,6

< 0,2

< 0,2

< 0,2

Glifosato + AMPA

µg/L

500

< 100

< 100

< 100

Lindano (y-HCH)

µg/L

2

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Mancozebe

µg/L

180

< 150

< 150

< 150

Metamidofós

µg/L

12

< 10

< 10

< 10

Metolacloro

µg/L

10

<1

<1

<1

Molinato

µg/L

6

<1

<1

<1

Parationa Metílica

µg/L

9

<5

<5

<5

Pendimentalina

µg/L

20

<5

<1

<1

Permetrina

µg/L

20

<1

<1

<1

Profenofós

µg/L

60

< 50

< 50

< 50

Simazina

µg/L

2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

Tebuconazol

µg/L

180

< 150

< 150

< 150

Terbufos

µg/L

1,2

<1

<1

<1

Trifluralina

µg/L

20

<1

<1

<1

< 0,15

< 0,15

< 0,15

2,4 D + 2,4,5 T
µg/L
30
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
Nota: (*) Valor Máximo Permitido.
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Quadro 10 – Parâmetros analisados referente as características microbiológicas da água em
Dourados/MS
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
PORTARIA DO
RESULTADO
MINISTÉRIO DA
PARÂMETRO
UNIDADE
SAÚDE 2.914/2011 JAN/2016 FEV/2016 MAR/2016
(VMP*)
Bactérias
UFC/mL
500
<1
<1
<1
Heterotróficas
Coliformes Totais

NMP/100mL

Ausência

Ausência Ausência Ausência

Escherichia coli
NMP/100mL
Ausência
Ausência Ausência Ausência
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
Quadro 11 – Parâmetros analisados referente a presença de desinfetantes na água em
Dourados/MS
Nota: (*) Valor Máximo Permitido.

DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO
PORTARIA DO
RESULTADO
MINISTÉRIO DA
PARÂMETRO
UNIDADE
SAÚDE 2.914/2011 JAN/2016 FEV/2016 MAR/2016
(VMP*)
Ácidos haloacéticos total

mg/L

0,08

<0,0005

< 0,0004

< 0,0004

Bromato

mg/L

0,01

<0,005

< 0,005

< 0,005

Cloraminas total

mg/L

4

1,6

0,1

< 0,1

Clorito

mg/L

1

<0,1

< 0,1

< 0,1

*Cloro Residual Livre

mg/L

0,20 - 5,00

1,6

1,2

< 0,1

Trihalometanos total

mg/L

0,1

<0,008

< 0,008

< 0,008

2,4,6 - Triclorofenol
mg/L
0,2
<0,002
< 0,002
< 0,002
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
Quadro 12 – Parâmetros analisados referente as características inorgânicas da água em
Dourados/MS
Nota: (*) Valor Máximo Permitido.

PARÂMETRO

CARACTERÍSTICAS INORGÂNICAS
PORTARIA DO MINISTÉRIO
RESULTADO
UNIDADE
DA SAÚDE 2.914/2011
JAN/2016 FEV/2016 MAR/2016
(VMP*)

Antimônio

mg/L

0,005

<0,004

<0,004

< 0,004

Arsênio

mg/L

0,01

<0,005

<0,005

< 0,005

Bário

mg/L

0,7

0,03

0,03

0,02

Cádmio

mg/L

0,005

0,002

< 0,0006

< 0,0006

Chumbo

mg/L

0,01

<0,004

<0,004

< 0,004

Cianeto

mg/L

0,07

<0,02

<0,02

< 0,02

Cobre Total

mg/L

2

0,002

< 0,002

< 0,002

Cromo Total

mg/L

0,05

<0,01

< 0,01

< 0,01
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PARÂMETRO

CARACTERÍSTICAS INORGÂNICAS
PORTARIA DO MINISTÉRIO
RESULTADO
UNIDADE
DA SAÚDE 2.914/2011
JAN/2016 FEV/2016 MAR/2016
(VMP*)

*Fluoreto Total

mg/L

1,5

0,47

0,67

0,7

Mercúrio

mg/L

0,001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

Niquel

mg/L

0,07

<0,01

<0,01

<0,01

Nitrato (como N)

mg/L

10

<0,3

<0,3

<0,3

Nitrito (como N)

mg/L

1

<0,07

<0,07

<0,07

Selênio

mg/L

0,01

0,01

<0,002

<0,002

<0,01

<0,01

<0,01

Urânio Total
mg/L
0,03
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
Nota: (*) Valor Máximo Permitido.

Quadro 13 – Parâmetros analisados referente as características orgânicas da água em
Dourados/MS
CARACTERÍSTICAS ORGÂNICAS
PARÂMETRO
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PORTARIA DO
RESULTADO
MINISTÉRIO DA
UNIDADE
SAÚDE 2.914/2011 JAN/2016 FEV/2016 MAR/2016
(VMP*)

Acrilamida

µg/L

0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Benzeno

µg/L

5

<2

<2

<2

Benzo(a)pireno

µg/L

0,7

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Cloreto de Vinila

µg/L

2

<2

<2

<2

Diclorometano

µg/L

20

<2

<2

<2

Di(2-etilhexil)ftalato

µg/L

8

<5

<5

<5

Estireno

µg/L

20

<2

<2

<2

Pentaclorofenol

µg/L

9

<5

<5

<5

Tetracloreto de Carbono

µg/L

4

<2

<2

<2

Tetracloroeteno

µg/L

40

<2

<2

<2

Triclorobenzenos

µg/L

20

<2

<2

<2

Tricloroeteno

µg/L

20

<2

<2

<2

1,1-Dicloroeteno

µg/L

30

<2

<2

<2

1,2-Dicloroetano

µg/L

10

<2

<2

<2

1,2-Dicloroeteno (cis + trans)
µg/L
50
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
Nota: (*) Valor Máximo Permitido.

<4
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Diante dos parâmetros apresentados, pode-se constatar que todos os itens se
encontram de acordo com a Portaria N° 2.914/2011, com exceção da análise
realizada no mês de Mar/2016 para o parâmetro Cloro Residual Livre que apresentou
valor inferior a 0,2 mg/L (Quadro 11), sendo que a faixa aceitável é de 0,2 até 2,0
mg/L, porém não é um fator crucial, visto que a concentração do Cloro pode
aumentar posteriormente ao ponto de coleta (durante a reservação, por exemplo).

7.1.4.5.2 Qualidade da Água na Rede de Distribuição

De acordo com a Plano de Amostragem da Sanesul, a rede de distribuição de água
da área urbana de Dourados possui pontos alocados para medições da qualidade
da água distribuída. Atualmente o monitoramento é realizado em 25 pontos de
controle, onde a coleta é realizada anteriormente ao cavalete dos moradores. Além
dos pontos citados, a Sanesul realiza a coleta na saída de mais 02 reservatórios. A
localização desses pontos é apresentada na Tabela 27.
Os pontos foram distribuídos pela área urbana de Dourados com base em
levantamentos e estudos hidráulicos da rede de distribuição. Estas medições de
qualidade da água distribuída são realizadas através de parâmetros físico-químicos
e biológicos.

Tabela 27 – Pontos de controle de qualidade da água distribuída em Dourados/MS
CÓDIGO DO
CAVALETE OU SAÍDA DO
PONTO DA
ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA
RESERVATÓRIO
COLETA
Av. Weimar G. Torres x R. Humberto de
PTA-002
CAVALETE
Campos
PTA-004

CAVALETE

R. Cuiabá, 2598 – Fundos

PTA-005

CAVALETE

Travessa Sum x R. Leopoldo L.

PTA-007

CAVALETE

R. Joaquim Teixeira Alves

PTA-009

CAVALETE

R. José Valério dos Santos x R. S-36

PTA-012

CAVALETE

R. Filomeno J.Pires x R. Januário Araújo

PTA-013

CAVALETE

R. Airton Senna x R. João v. Ferreira

PTA-015

CAVALETE

R. Projetada 5 x R. Álvaro Brandão

PTA-018

CAVALETE

R. Rangel Torres x R. Isat Bussuan
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CÓDIGO DO
PONTO DA
COLETA
PTA-019

CAVALETE OU SAÍDA DO
RESERVATÓRIO

ENDEREÇO DO PONTO DE COLETA

CAVALETE

R. Rangel Torres x R. Ipiranga

PTA-020

CAVALETE

R. Cândido da Câmara x R. Ponta Porá

PTA-021

CAVALETE

Av. Presidente Vargas x R. João V. Ferreira

PTA-022

CAVALETE

R. Ivinhema x R. Benjamin Constant

PTA-023

CAVALETE

R. Genko Oshiro x R. Ranulfo Saldivar

PTA-024

CAVALETE

R. Olavo Bilac, s/n° - Posto médico militar

PTA-027

CAVALETE

R. Onofre Pereira de Matos, 1905

PTA-040

CAVALETE

R. Marcio Paiva x R. Maria Gomes

PTA-042

CAVALETE

R. Vicente Lara s/n

PCQ-001

CAVALETE

R. Ponta Porá x R. Albino Torraca

PCQ-003

CAVALETE

R. Alegrete x R. Araxá

PCQ-008

CAVALETE

R. Humaitá x R. Mato Grosso

PCQ-009

CAVALETE

Av. Liberdade x R. Adroaldo Pizzini

PCQ-019

CAVALETE

R. Antônio L. Marra x R. Antônia C. M.

PCQ-020

CAVALETE

R. Rejane D. Costa x R: Mozart Calheiros

PCQ-024

CAVALETE

R. Macieiras x Oliveiras

RAP-001

RESERVATÓRIO

R. Joaquim Alves Taveira, s/n°

RAP-002

RESERVATÓRIO

R. Ponta Grossa x R. Dom João V

Fonte: Plano de Amostragem – Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Segundo informações do Plano de Amostragem, as amostras possuem frequência de
coletas variáveis, podendo ocorrer semanalmente, mensalmente, semestralmente e
anualmente, conforme o parâmetro a ser analisado, todos de acordo com a Portaria
N° 2.914/2011. Na Tabela 28 são apresentados os parâmetros analisados na rede de
distribuição na saída de reservatórios. Cabe ressaltar que as análises são realizadas
no Laboratório Central da Sanesul.

Tabela 28 – Parâmetros analisados para a qualidade da água distribuída em Dourados/MS

PARÂMETROS
Cor
Turbidez, Cloro
Residual Livre(1)
pH

220

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE DOURADOS
DISTRIBUIÇÃO (RESERVATÓRIOS E REDES)
NÚMERO DE AMOSTRAS
FREQUÊNCIA
32
MENSAL
116

MENSAL
DISPENSADA ANÁLISE

Plano Municipal de Saneamento Básico
Dourados - MS

Diagnóstico Técnico-Participativo

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE DOURADOS
DISTRIBUIÇÃO (RESERVATÓRIOS E REDES)
NÚMERO DE AMOSTRAS
FREQUÊNCIA

PARÂMETROS
Fluoreto

DISPENSADA ANÁLISE

Gosto e Odor
Produtos
Secundários da
Desinfecção
Outros Parâmetros

DISPENSADA ANÁLISE
1

ANUAL

2

SEMESTRAL

TOTAL DE ANÁLISES POR ANO
96
96

NÚMERO DE AMOSTRAS MENSAIS
116
116

(2)(3)

PARÂMETROS
Coliformes Totais
Escherichia coli
Bactérias
Heterotróficas

23

Obs.: (1) Análise exigida de acordo com o processo de desinfetante utilizado (Cloro Residual Livre, Cloraminas,
Dióxido de Cloro);
(2) A definição da periodicidade de amostragem para o quesito de radioatividade será definido após o inventário
inicial, realizado semestralmente no período de 2 anos, respeitando a sazonalidade pluviométrica;
(3) Para análises de resíduos de agrotóxicos, Art. 41 - § 5º O plano de amostragem para os parâmetros de
agrotóxicos deverá considerar a avaliação dos seus usos na bacia hidrográfica do manancial de contribuição,
bem como a sazonalidade das culturas. (Coletar semestralmente e em casos especiais, consultar a Divisão de
Saúde Ambiental);
(4) Recomenda-se a coleta de, NO MÍNIMO, 4 amostras semanais por unidade de tratamento.

Fonte: Plano de Amostragem – Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Segundo informações repassadas pelos gestores do SAA, a água distribuída para
consumo atende todos os parâmetros e exigências da Portaria do Ministério da
Saúde nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 e limites preconizados pela Resolução
CONAMA 396 de 03 de Abril de 2008.

Caracterização

Econômica

e

Financeira

do

Sistema

de

Abastecimento de Água

Estrutura Tarifária

A política tarifária exercida no município de Dourados é regulamentada pela Política
de Saneamento Básico, Lei n° 11.445 de 2007, sendo a SANESUL responsável pelo
abastecimento de água no município, através da Lei Federal n° 11.107 de 2005 que
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dispõe sobre a contratação de consórcios públicos ou de pessoa jurídica de direito
privado. Os serviços da empresa contratada são regulamentados pelo Decreto n°
6.689 de 09 de setembro de 1992, o qual aprova o regulamento dos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, prestados pela SANESUL.
A estrutura tarifária atual está adequada para assegurar os serviços de
abastecimento

de

água

de

todas

as

camadas

sociais

da

população,

compatibilizando aspectos ambientais e econômicos. Desta forma, as tarifas
praticadas são diferenciadas de acordo com as categorias de usuários e faixas de
consumo, de forma que os grandes subsidiam os pequenos, e as demais categorias
subsidiam a categoria residencial.

 Categorias das Tarifas

A cobrança da prestação de serviços adotada pela SANESUL é estruturada em
quatro categorias de usuários: Residencial, Comercial, Industrial e Poder Público. Na
categoria residencial também se incluem as entidades filantrópicas, igrejas,
congregações religiosas, associações culturais, sociais, e entidades sindicais sem
atividades lucrativas.
A estruturação tarifária dos serviços de abastecimento de água deve cobrir os
seguintes custos:
a) Despesas de Exploração;
b) Quotas de depreciação, provisão para devedores e amortizações de despesas;
c) Remuneração do investimento conhecido.
Sendo assim, os usuários da categoria residencial possuem diversas faixas de
consumo, sendo estas progressivas, em relação ao volume faturado, a partir da cota
básica. Os usuários das categorias comercial e industrial possuem duas tarifas
específicas para cada uma: cota básica e excedente (todo volume de água
consumido que ultrapasse a cota básica). A categoria pública também possui duas
tarifas, a primeira refere-se à cota básica (maior que a cota básica residencial) e
outra excedente.
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A Tabela 29, apresenta as tarifas praticadas, classificadas por categoria e faixa de
consumo no município de Dourados.

Tabela 29 – Tarifas aplicadas no município de Dourados
CATEGORIA
FAIXA DE CONSUMO (m³)
TARIFA DA ÁGUA (R$)
0 a 10
4,10
11 a 15
5,27
16 a 20
5,44
RESIDENCIAL
21 a 25
5,83
26 a 30
7,33
31 a 50
8,69
Acima de 50
9,60
0 a 10
3,35
COMERCIAL
Acima de 10
6,95
0 a 10
5,27
INDUSTRIAL
Acima de 10
10,13
0 a 20
3,41
PODER PÚBLICO
Acima de 20
14,16
Fonte: Sanesul, Período de Vigência: 01/07/2016 a 30/06/2017. Adaptado por Groen, 2016.

 Tarifa Mínima

A tarifa mínima (cota básica) de 10 m³ por mês é fundamentada na taxa de
ocupação por domicílio e no total de litros de água que uma pessoa precisa para
satisfazer as necessidades de saúde e higiene, sendo este valor o mínimo a ser pago
pelo usuário, num determinado ciclo de venda.
Isto assegura o equilíbrio econômico-financeiro da SANESUL, permitindo à
Companhia custear a manutenção dos serviços disponibilizados 24 horas por dia.
Também possibilita o atendimento dos objetivos sociais de seus serviços, garantindo
desta forma a utilização mínima dos 10 m³ de água mensais por economia residencial
ou comercial. Portanto, a relação entre a tarifa mínima e a utilização de 10 m³ por
mês fundamenta-se no mínimo necessário para uma economia residencial manter os
hábitos de higiene e consumo.
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 Tarifa Social

A tarifa social atende o usuário de baixa renda enquadrado nos critérios exigidos pela
SANESUL:
a) Residência unifamiliar, ou seja, de uma família no local residente;
b) Morador de sub-habitação (barraco) ou se construção de alvenaria ou outro
tipo com área de até 50 m²;
c) Consumidor monofásico de energia elétrica, com consumo médio de até 100
kWh/mês;
d) Adimplência com a Sanesul;
e) Ter um Consumo mensal máximo de até 20 m³;
f) Comprovação de renda familiar de até 1 salário mínimo.

Despesas

7.1.5.2.1 Energia Elétrica

As despesas relacionadas com gasto energético no sistema de abastecimento de
água de Dourados variam de acordo com o tipo de captação realizada. Um dos
principais custos energéticos, de acordo com a Sanesul, está relacionado com a
adução da água, seja no transporte da água bruta do Rio Dourados até a ETA ou no
transporte da água tratada da estação (ou poços) até os centros de reservação,
conforme pode ser verificado na Tabela 30.
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Tabela 30 – Despesas com energia elétrica no SAA de Dourados
CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA
(kWh)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ESTAÇÃO
ELEVATÓRIA DE
ÁGUA (EEA)

9.131.852,00

9.394.451,00

10.455.481,00

10.600.760,00

10.555.950,00

9.459.151,00

CAPTAÇÃO
SUBTERRANEA

2.235.006,00

6.424.714,00

7.881.677,00

8.155.688,00

8.927.747,00

9.948.914,00

ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE
ÁGUA (ETA)

4.082.311,00

4.215.060,00

4.327.428,00

3.964.185,00

4.128.259,00

3.547.578,00

CAPTAÇAO E
PRODUÇÃO

12.842.474,00

11.156.371,00

12.578.450,00

14.936.608,00

17.374.059,00

19.047.227,00

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Percebe-se a evolução das despesas em relação a captação subterrânea que
aumentou a partir de 2011, devido ao aumento da exploração deste manancial para
o abastecimento da área urbana de Dourados, elevando as despesas do SAA. No
Gráfico 29 é possível comparar as despesas com a captação e produção de água
para abastecer a cidade com as despesas totais de energia elétrica da Sanesul,
incluindo despesas da área administrativa e do sistema de esgotamento sanitário.

30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
2011

2012

2013

2014

2015

2016

CONSUMO ENERGIA - CAPT. E PROD. (kWh)
CONSUMO DE ENERGIA TOTAL (kWh)
Gráfico 29 – Comparativo do consumo de energia do SAA de Dourados
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Cabe ressaltar que as despesas com produção de água estão diretamente
relacionadas com o gasto energético, e dentro deste contexto destacam-se as
perdas de água no SAA (tanto as perdas aparentes como as perdas reais), que fazem
com que o volume de água a ser produzido seja elevado.

7.1.5.2.2 Produtos Químicos

O abastecimento de água de Dourados, conforme mencionado, possui duas formas
de captação. Para a captação subterrânea são utilizados o cloro gasoso e o
hipoclorito de cálcio para a realização da desinfecção da água. Em relação a
captação superficial são utilizados outros produtos além dos que foram mencionados
para o tratamento, conforme apresentados na Tabela 31 e Tabela 32.

Tabela 31 – Quantidade de produtos utilizados no SAA de Dourados/MS
Cal
Cloro
Sulfato de
Ácido
ANO
Hidratada
Gasoso
Polieletrólito
Alumínio
Fluorsilícico
(Kg)
(Kg)

Hipoclorito
de Cálcio

2011

9.200,00

18.467,00

1.586,00

446.404,00

44.093,00

4.300,00

2012

7.560,00

19.883,00

1.709,00

482.615,00

49.140,00

-

2013

11.740,00

23.077,00

1.128,00

548.268,00

56.466,00

50,00

2014

2.780,00

22.500,80

1.295,00

629.426,00

59.126,00

144,80

2015

8.860,00

23.177,85

1.185,00

568.998,00

69.630,19

656,00

2016

3.336,00

23.855,50

1.012,00

416.315,00

75.878,50

3.611,84

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A cal hidratada é utilizada para a correção de pH da água durante os processos da
ETA de Dourados e o cloro gasoso juntamente com o hipoclorito de cálcio são
utilizados durante o processo de desinfecção da água, para eliminação e possíveis
patógenos. O ácido fluorsilicico é utilizado para realização da fluoretação da água,
já o polieletrólito vem sendo usado durante o processo de floculação da água, na
remoção de sólidos.
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Na Tabela 32 pode-se comparar a evolução da utilização de produtos químicos no
tratamento da água de abastecimento de Dourados. São apresentados valores
médios anuais para cada produto, destacando o aumento considerável do uso do
Sulfato de Alumínio na estação de tratamento, relacionado com o aumento da
demanda de água da cidade e possivelmente a redução da qualidade da água
bruta, justificando o aumento do uso deste insumo no tratamento.

Tabela 32 – Quantidade de produto químico por metro cúbico de água utilizado no SAA de
Dourados
PRODUTOS QUÍMICOS (g/m³)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cal Hidratada (ETA)

0,82

0,66

1,04

0,25

0,89

0,61

Sulfato de Alumínio (ETA)

38,61

42,60

49,44

57,28

54,27

50,70

Cloro Gasoso

1,01

14,84

1,28

1,20

1,22

1,20

Ácido Fluorsilicico

2,43

1,08

3,12

3,15

3,67

3,67

Hipoclorito de Cálcio

0,65

0,00

0,01

0,02

0,08

0,26

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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DISTRITOS URBANOS

Distrito de Indápolis

O Serviço de Abastecimento de Água no distrito de Indápolis é de responsabilidade
da Prefeitura de Dourados e operado pela Sanesul. O sistema é composto pelas
seguintes unidades:
 Captação
A captação para o abastecimento da Sede do Distrito de Indápolis é realizada por
meio de manancial subterrâneo, através da utilização de um Poço Tubular profundo
(PTP), conforme características técnicas descritas na Figura 39 e croqui apresentado
na Figura 40.

Nº do Poço
•IND-001/INDÁPOLIS
Ano de Instalação
•04/08/1980
Vazão operação (m3/h)
•31,81
Reservação
•REL-001
Tempo Médio de Funcionamento Diário (h)
•9,17
Volume Médio Produzido (m3/dia)
•291,69
Figura 39 – Características da captação subterrânea do Distrito de Indápolis
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Este PTP, de acordo com dados da Sanesul, atende aproximadamente 99% da
população de Indápolis, estando localizado a 1.197 metros do reservatório (REL–001).
Em relação ao funcionamento do PTP, opera diariamente por uma média de 9,17
horas, através de bombeamento automatizado, ou seja, entra em operação sempre
que houver demanda através da regulação de nível d’água situado dentro do REL–
001.
A adução da água do PTP para o REL–001 é realizada através de uma adutora de
água bruta (AAB–001) de 1.197 metros de comprimento em material de Cimento –
Amianto (Figura 40).

Figura 40 – Croqui do sistema de captação subterrânea do Distrito de Indápolis
Fonte: Sanesul, 2016.
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 Reservação
A Figura 41 apresenta as principais características do reservatório presente no distrito
de Indápolis.

Reservatório
•REL-001/INDÁPOLIS
Situação
•ATIVADO
Volume (m3)
•100
Coordenadas
•22°12'59.51" S

54°39'07.46" O

Diâmetro (mm)

•5,0 X 5,0 X 4,5
Material
•CONCRETO ARMADO
Forma
•QUADRADO
Figura 41 – Características de reservação do Distrito de Indápolis
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A água que abastece o Distrito passa por
um tratamento por desinfecção simples
(Cloro), realizado na Casa de Química
(Figura 42)A captação, realizada por PTP
sob

controle

e

monitoramento

da

Sanesul, apresenta um bom padrão de
qualidade.
realizadas

Através
in

loco,

de

entrevistas

moradores

não

relataram problemas quanto ao sabor,

Figura 42 – Casa de química e reservatório do

odor ou doenças causadas pela ingestão Distrito de Indápolis
da água distribuída.
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 Distribuição
Para a distribuição da água para a população a Tabela 33 apresenta os tipos de
materiais existentes na rede e a quantificação de sua extensão referente ao ano de
2015.

Tabela 33 – Rede de Distribuição do Distrito de Indápolis
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Material

PVC

Defofo

Diâmetro (mm)

50

75

100

150

Extensão (m)

9.050,79

1.428,00

64,53

2.012,00

Total
12.555,32

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

De acordo com os dados disponibilizados pela Sanesul (2016), a rede de distribuição
de água no Distrito Indápolis teve aumento de 1.109,32 metros de setembro/2015 até
novembro/2015, permanecendo desde então um total de 12.555,32 metros de
extensão da rede.

 Índices de Perdas na Rede

No Gráfico 30 é possível verificar o aumento do índice de perdas na rede, atingindo
aproximadamente 30,6%, evidenciando deficiências no sistema, porém, se encontra
em um valor abaixo da média brasileira que é de 36,7% (SNIS 2014).

231

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

40,00

37,75

36,00

33,33

32,00
28,61

29,17

30,32

30,19

30,32

30,64

30,61

34,37

35,73

31,58

28,00
24,00
20,00
01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016

Gráfico 30 – Índices de Perdas na Rede de Distribuição de Água do Distrito de Indápolis
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Dados Operacionais

 Número de ligações e economias ativas no sistema de abastecimento de
água
O Gráfico 31 apresenta o número de ligações e economias reais ativas no período
de 09/2015 até 08/2016.
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Gráfico 31 – Número de ligações e economias no sistema de abastecimento de água do
Distrito de Indápolis
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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 Volume de Água do Sistema de Abastecimento de Água

Segundo dado disponibilizado pela Sanesul acerca dos volumes de água do sistema
de abastecimento de água no Distrito de Indápolis foi possível apresentar os volumes
de 09/2015 até 07/2016, conforme Gráfico 32.
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Gráfico 32 - Volume de Água do Sistema de Abastecimento do Distrito de Indápolis
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A Tabela 34 apresenta o volume de água faturado por economias no período entre
09/2015 e 08/2016.

Tabela 34 - Volume de Água Faturado por Setores do Distrito de Indápolis
VOLUME (m³)
Meses

TOTAL DE ÁGUA FATURADO
Residencial

Comercial

Público

TOTAL

09/2015

6.976,00

130,00

325,00

7431

10/2015

6.708,00

127,00

342,00

7177

11/2015

6.629,00

127,00

452,00

7208

12/2015

6.578,00

126,00

366,00

7070

01/2016

7.022,00

121,00

194,00

7337

02/2016

7.276,00

128,00

223,00

7627

03/2016

6.507,00

138,00

273,00

6918
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VOLUME (m³)
Meses

TOTAL DE ÁGUA FATURADO
Residencial

Comercial

Público

TOTAL

04/2016

7.645,00

154,00

330,00

8129

05/2016

6.257,00

125,00

511,00

6893

06/2016

6.394,00

110,00

334,00

6838

07/2016

6.799,00

131,00

422,00

7352

396,00

7398

08/2016

6.865,00
137,00
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Como observado, no intervalo de um ano houveram oscilações no volume faturado,
com uma diminuição de 111 m³ residenciais e aumento de 7 m³ comerciais e 71 m³
públicos.

 Consumo e Produção Per Capita de Água

Na Tabela 35 nota-se a variação dos valores de produção e consumo per capita,
que estão diretamente ligados ao volume total produzido e ao aumento da
população atendida pelo serviço de abastecimento de água.

Tabela 35 – Produção e Consumo Per Capita do Distrito de Indápolis
PRODUÇÃO PER CAPITA
CONSUMO PER CAPITA
Meses
(l/hab.dia)
(l/hab.dia)
09/2015
165,71
118,21
10/2015
168,95
113,9
11/2015
160,78
118,43
12/2015
155,59
117,56
01/2016
209,85
139,65
02/2016
199,36
153,46
03/2016
205,82
120,70
04/2016
219,10
162,16
05/2016
193,91
125,31
06/2016
190,42
123,74
07/2016
197,86
137,84
08/2016
227,68
137,09
09/2016
258,28
138,44
10/2016
247,72
140,96
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Meses

PRODUÇÃO PER CAPITA
(l/hab.dia)

11/2016
265,81
12/2016
268,08
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

CONSUMO PER CAPITA
(l/hab.dia)

153,91
139,85

Foi possível observar no período de 09/2015 até 12/2016 um aumento no consumo
per capita de 62%, consequentemente a produção aumentou em 18,3% para
atender a demanda.
‘

Distrito de Vila São Pedro

O Serviço de Abastecimento de Água no distrito de São Pedro é de responsabilidade
da Prefeitura de Dourados e operado pela Sanesul. O sistema é composto pelas
seguintes unidades:

 Captação

A captação para o abastecimento da Sede do Distrito de Vila São Pedro é realizada
por meio de manancial subterrâneo, através da utilização de um Poço Tubular
profundo (PTP), com as características técnicas descritas na Figura 43.
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Nº do Poço
•SPD-001/SÃO PEDRO
Ano de Instalação
•18/11/1986
Vazão operação (m3/h)
•20,66
Reservação
•RAP-001
Tempo Médio de Funcionamento Diário (h)
•7,93
Volume Médio Produzido (m3/dia)
•163,83

Figura 43 – Características da Captação Subterrânea do Distrito de Vila São Pedro
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Este PTP, de acordo com dados da Sanesul, atende aproximadamente 66,18% da
população da sede de Vila São Pedro. O poço está localizado a 15 metros do
reservatório (RAP–001). Em relação ao funcionamento do PTP, possui um
funcionamento diário médio de 8 horas, através de bombeamento automatizado,
ou seja, entra em operação sempre que houver demanda através da regulação de
nível d’água situado dentro do RAP–001 (Figura 44).
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Figura 44 – Croqui do sistema de captação subterrânea do Distrito de Vila São Pedro
Fonte: Sanesul, 2016.

A adução da água do PTP para o RAP–001 é realizada através de uma adutora de
água bruta (AAB–001) de 15 metros de comprimento em material de PVC, de acordo
com o croqui apresentado (Figura 44).

 Reservação

A Figura 45 apresenta as principais características do reservatório presente no distrito
de Vila São Pedro.

237

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

Reservatório
• RAP-001/SÃO PEDRO
Situação
•ATIVADO
Volume (m3)
• 50
Coordenadas
• 22°10'57.53" S

54°40'16.92" O

Diâmetro (mm)
•3
Material
• FIBRA
Forma
• CILINDRICO
Figura 45 – Características de Reservação do Distrito de Vila São Pedro
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A água que abastece o Distrito passa por
um tratamento por desinfecção simples
(Cloro), realizado na Casa de Química
(Figura 46). A captação, realizada por PTP
sob controle e monitoramento da Sanesul,
apresenta um bom padrão de qualidade.
Através de entrevistas realizadas in loco,
moradores
quanto

ao

não

relataram

sabor,

odor

ou

problemas
doenças Figura 46 - Casa de química e reservatório do

causadas pela ingestão da água distribuída.

Distrito de Vila São Pedro
Fonte: Groen, 2016.

 Distribuição
A Tabela 36 apresenta os tipos de material existente na rede, quantificando sua
extensão, no ano de 2015.
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Tabela 36 – Rede de Distribuição do Distrito de Vila São Pedro
Rede de Distribuição
Material

PVC

Diâmetro (mm)

50

75

100

Extensão (m)

6845

165

198,80

Total
7.208,80

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

De acordo com os dados disponibilizados pela Sanesul (2016) a rede de distribuição
de água da Vila São Pedro apresentou um aumento pouco considerável, de
aproximadamente 0,7% do mês setembro de 2015 para o mês outubro de 2015,
atingindo e permanecendo desde então, com 7.208,8 metros de extensão.

 Índices de Perdas na Rede

No Gráfico 33 é possível identificar a variação do índice de perdas na rede,
apresentando uma média de 20,39%, durante o ano de 2016, demonstra uma boa
eficiência no processo, com índice semelhante ao de países desenvolvidos.
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Gráfico 33 – Índices de Perdas na Rede de Distribuição de Água do Distrito de Vila São Pedro
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Dados Operacionais

 Número de ligações e economias ativas no sistema de abastecimento de
água
O Gráfico 34 apresenta o número de ligações e economias reais ativas do período
de 09/2015 até 08/2016.
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Gráfico 34 – Número de ligações e economias no sistema de abastecimento de água do
Distrito de Vila São Pedro
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

 Volume de Água do Sistema de Abastecimento de Água

Segundo dados disponibilizados pela Sanesul (2016) acerca dos volumes de água do
sistema de abastecimento de água no Distrito de Vila São Pedro foi possível
apresentar os volumes de 09/2015 até 07/2016, conforme ilustrado no Gráfico 35.
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Gráfico 35 - Volume de Água do Sistema de Abastecimento do Distrito de Vila São Pedro
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A Tabela 37 apresenta o volume de água faturado por economias no período entre
09/2015 e 08/2016.

Tabela 37 – Volume de Água Faturado por Setores do Distrito de Vila São Pedro
VOLUME (m³)
Meses

TOTAL DE ÁGUA FATURADO
Residencial

Comercial

Público

TOTAL

09/2015

4838

54

282

5174

10/2015

5131

48

450

5629

11/2015

4533

40

219

4792

12/2015

4653

40

175

4868

01/2016

5191

40

140

5371

02/2016

4881

47

209

5137

03/2016

4478

61

208

4747

04/2016

5214

52

220

5486

05/2016

4178

43

174

4395

06/2016

4294

40

180

4514

07/2016

4619

40

201

4860

08/2016

4653

42

246

4941

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Como observado, no intervalo de um ano houve uma diminuição no volume total
faturado, sendo de 185 m³ de ligações residenciais e aumento de 12 m³ comerciais e
36 m³ públicas.
 Consumo e Produção Per Capita de Água
Na Tabela 38 nota-se a variação dos valores de produção e consumo per capita,
que estão diretamente ligados ao volume total produzido e ao aumento da
população atendida pelo serviço de abastecimento de água.

Tabela 38 – Produção e Consumo Per Capita do Distrito de Vila São Pedro
PRODUÇÃO PER CAPITA
CONSUMO PER CAPITA
Meses
(l/hab.dia)
(l/hab.dia)
09/2015
145,32
119,47
10/2015
150,14
125,77
11/2015
131,89
105,4
12/2015
135,45
103,65
01/2016
167,70
146,67
02/2016
160,44
142,44
03/2016
165,24
120,60
04/2016
170,47
152,11
05/2016
147,30
105,31
06/2016
153,35
116,30
07/2016
167,22
125,26
08/2016
172,60
128,58
09/2016
188,82
133,24
10/2016
193,80
143,74
11/2016
217,17
150,87
12/2016
169,52
139,34
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Foi possível observar no período de 09/2015 até 12/2016 um aumento no consumo
per capita de 16,65%, consequentemente a produção aumentou em 16,63% para
atender a demanda.
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Distrito de Vila Vargas

O Serviço de Abastecimento de Água no distrito de Vila Vargas é de responsabilidade
da Prefeitura de Dourados e operado pela Sanesul. O sistema é composto pelas
seguintes unidades:
 Captação
A captação para o abastecimento da Sede do Distrito de Vila Vargas é realizada por
meio de manancial subterrâneo, através da utilização de um Poço Tubular profundo
(PTP), conforme características técnicas descritas na Figura 47.

Nº do Poço
•VVG-002/VILA VARGAS
Ano de Instalação

•07/03/1973
Vazão operação (m3/h)
•36,88
Reservação
•REL-001
Tempo Médio de Funcionamento Diário (h)
•8,93
Volume Médio Produzido (m3/dia)
•329,33

Figura 47 – Características da Captação Subterrânea do Distrito de Vila Vargas
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Este PTP, de acordo com dados da Sanesul (2016), atende aproximadamente 99% da
população da sede de Vila Vargas. O PTP possui um funcionamento diário médio de
10,92 horas, através de bombeamento automatizado, ou seja, entra em operação
sempre que houver demanda através da regulação de nível d’água situado dentro
do REL–001.
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A adução da água do PTP para o REL–001 é realizada através de uma adutora de
água bruta (AAB–002), de acordo com o croqui apresentado (Figura 48).

Figura 48 – Croqui do sistema de captação subterrânea do Distrito de Vila Vargas
Fonte: Sanesul, 2016.

 Reservação
A Figura 49 apresenta as principais características do reservatório presente no distrito
de Vila Vargas.
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Reservatório
• REL-001/VILA VARGAS
Situação
•ATIVADO
Volume (m3)
• 100
Coordenadas
• 22°08'00.99" S

54°36'59.74" O

Diâmetro (mm)
• 5,0 X 5,0 X 4,5
Material
• CONCRETO ARMADO
Forma
• QUADRADO
Figura 49 – Croqui do sistema de captação subterrânea do Distrito de Vila Vargas
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A água que abastece o Distrito passa
por um tratamento por desinfecção
simples (Cloro), realizado na Casa de
Química (Figura 50). A captação,
realizada por PTP sob controle e
monitoramento da Sanesul, apresenta
um bom padrão de qualidade. Através
de

entrevistas

realizadas

in

loco,

moradores não relataram problemas
quanto ao sabor, odor ou doenças
causadas pela ingestão da água

Figura 50 – Casa de química e reservatório do
Distrito de Vila Vargas
Fonte: Groen, 2016.

distribuída.
 Distribuição
A Tabela 39 apresenta os tipos de materiais existente na rede, quantificando sua
extensão no ano de 2015.
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Tabela 39 – Rede de Distribuição do Distrito de Vila Vargas
Rede de Distribuição
Material

PVC

Diâmetro (mm)

50

100

Extensão (m)

10.282,35

784

Total
11.066,35

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A rede de distribuição de água do distrito Vila Vargas apresentou um aumento de
aproximadamente 3,34%, atingindo 11.436,35 metros de extensão em julho de 2016.

 Índices de Perdas na Rede

No Gráfico 36 é possível identificar o decréscimo do índice de perdas na rede,
atingindo aproximadamente 20,6% no período de 12 meses no ano de 2016, o que
demonstra uma evolução na eficiência no processo de distribuição.
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Gráfico 36 – Índices de Perdas na Rede de Distribuição de Água do Distrito de Vila Vargas
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Dados Operacionais

 Número de ligações e economias ativas no sistema de abastecimento de
água
O Gráfico 37 apresenta o número de ligações e economias reais ativas do período
de 09/2015 até 08/2016.
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Gráfico 37 – Número de ligações e economias no sistema de abastecimento de água do
Distrito de Vila Vargas
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

 Volume de Água do Sistema de Abastecimento de Água
Segundo dado disponibilizado pela Sanesul acerca dos volumes de água do sistema
de abastecimento de água no Distrito de Vila Vargas foi possível apresentar os
volumes de 09/2015 até 07/2016, conforme apresentado no Gráfico 38.

247

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

16.000,00

14.963,00

14.000,00

11.399,00

12.000,00

10.000,00

8.000,00

9.832,00
9.114,00

8.482,00
7.657,00

6.000,00

4.000,00
09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016
Volume Produzido (m³)

Volume Faturado (m³)

Volume Consumido (m³)

Gráfico 38 – Volume de Água do Sistema de Abastecimento do Distrito de Vila Vargas
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A Tabela 40 apresenta volume de água faturado por economias no período entre
09/2015 e 08/2016

Tabela 40 – Volume de Água Faturado por Setores do Distrito de Vila Vargas
VOLUME (m³)
Meses

248

TOTAL DE ÁGUA FATURADO
Residencial

Comercial

Industrial

Público

TOTAL

09/2015

9331,00

75,00

39,00

387,00

9832,00

10/2015

9228,00

70,00

10,00

371,00

9679,00

11/2015

9236,00

70,00

10,00

358,00

9674,00

12/2015

8984,00

91,00

13,00

377,00

9465,00

01/2016

9467,00

70,00

22,00

387,00

9946,00

02/2016

9464,00

76,00

96,00

400,00

10036,00

03/2016

8689,00

78,00

22,00

424,00

9213,00

04/2016

10029,00

79,00

31,00

535,00

10674,00

05/2016

8103,00

70,00

18,00

407,00

8598,00

06/2016

8441,00

71,00

25,00

368,00

8905,00

07/2016

8636,00

73,00

16,00

389,00

9114,00

08/2016
9115,00
72,00
28,00
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Como observado, no intervalo de um ano houveram oscilações no volume faturado,
com uma diminuição de 216 m³ residenciais, 3 m³ comerciais, 11 m³ industriais e
aumento de 103 m³ públicos.
 Consumo e Produção Per Capita de Água
Na Tabela 41 nota-se a variação dos valores de produção e consumo per capita,
que estão diretamente ligados ao volume total produzido e ao aumento da
população atendida pelo serviço de abastecimento de água.

Tabela 41 – Produção e Consumo Per Capita do Distrito de Vila Vargas
PRODUÇÃO PER CAPITA
CONSUMO PER CAPITA
Meses
(l/hab.dia)
(l/hab.dia)
09/2015
207,61
117,69
10/2015
183,63
111,01
11/2015
155,38
111,5
12/2015
172,8
104,56
01/2016
208,14
134,19
02/2016
185,27
142,83
03/2016
186,67
116,25
04/2016
196,97
153,90
05/2016
155,66
101,89
06/2016
156,86
111,72
07/2016
175,57
117,93
08/2016
174,92
126,57
09/2016
183,18
124,77
10/2016
177,49
133,84
11/2016
201,87
153,26
12/2016
194,13
129,10
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Foi possível observar no período de 09/2015 até 12/2016 que o consumo per capita
teve um aumento de 9,7%, já a produção o diminuiu em 6,5%.
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Distrito de Itahum

O Serviço de Abastecimento de Água no distrito de Itahum é de responsabilidade da
Prefeitura de Dourados e operado pela Sanesul. O sistema é composto pelas
seguintes unidades:
 Captação
A captação para o abastecimento da Sede do Distrito de Itahum é realizada por
meio de manancial subterrâneo, através da utilização de um Poço Tubular profundo
(PTP), conforme características técnicas descritas na Figura 51.

Nº do Poço
•ITM-002/ITHAUM
Ano de Instalação
•11/07/1980
Vazão operação (m3/h)
•33,16
Reservação
•RAP-001
Tempo Médio de Funcionamento Diário (h)
•5,63
Volume Médio Produzido (m3/dia)
•186,69
Figura 51 – Características da Captação Subterrânea do Distrito de Itahum
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Este PTP, de acordo com dados da Sanesul, atende aproximadamente 99% da
população da sede de Itahum. O poço está localizado a 1.020 metros do reservatório
(RAP–001). O PTP possui um funcionamento diário médio de 6,47 horas, através de
bombeamento automatizado, ou seja, entra em operação sempre que houver
demanda através da regulação de nível d’água situado dentro do RAP–001.
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A adução da água do PTP para o RAP–001 é realizada através de uma adutora de
água bruta (AAB–002) de 1.020 metros de comprimento em material de PVC, de
acordo com o croqui apresentado (Figura 52).

Figura 52 – Croqui do sistema de captação subterrânea do Distrito de Itahum
Fonte: Sanesul, 2016.

 Reservação
A Figura 53 apresenta as principais características do reservatório presente no distrito
de Itahum.
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Reservatório
• RAP-001/ITHAUM
Situação
•ATIVADO
Volume (m3)
• 150
Coordenadas
• 22°05'09.46" S

55°21'11.74" O

Diâmetro (mm)
• 6,5

Material
• CONCRETO ARMADO
Forma
• CIRCULAR

Figura 53 – Características de Reservação do Distrito de Itahum
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A água que abastece o Distrito passa por
um tratamento por desinfecção simples
(Cloro), realizado na Casa de Química
(Figura 54) A captação, realizada por PTP
sob

controle

e

monitoramento

da

Sanesul, apresenta um bom padrão de
qualidade.
realizadas

Através
in

loco,

de

entrevistas

moradores

não

relataram problemas quanto ao sabor,

Figura 54 – Casa de química e reservatório do

odor ou doenças causadas pela ingestão Distrito de Itahum
da água distribuída.

Fonte: Groen, 2016.

 Distribuição
A Tabela 42 apresenta os tipos de material existente na rede, quantificando sua
extensão no ano de 2015.
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Tabela 42 – Rede de Distribuição do Distrito de Itahum
Rede de Distribuição
Material
PVC
Diâmetro (mm)
50
75
Extensão (m)
17.529,00
383,00
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Defofo
150
642,99

Total
18.554,99

De acordo com os dados disponibilizados pela Sanesul (2016), a rede de distribuição
de água no Distrito Itahum teve um aumento em sua extensão chegando a 19.589,00
metros em 2016.

 Índices de Perdas na Rede

No Gráfico 39 é possível identificar o aumento do índice de perdas na rede, atingindo
aproximadamente 23,81%, o que demonstra uma menor eficiência no processo,
porém, se encontra em um valor abaixo da média brasileira, segundo o Ministério das
Cidades e o SNIS.
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27,89

26,29
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24,15

23,92

23,81

23,94

20,00
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Gráfico 39 – Índices de Perdas na Rede de Distribuição de Água do Distrito de Itahum
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Dados Operacionais

 Número de ligações e economias ativas no sistema de abastecimento de
água
O Gráfico 40 apresenta o número de ligações e economias reais ativas do período
de 09/2015 até 08/2016.
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Ligações Reais Ativas

Economia Reais Ativas

Gráfico 40 – Número de ligações e economias no sistema de abastecimento de água do
Distrito de Itahum
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

 Volume de Água do Sistema de Abastecimento de Água

Segundo dado disponibilizado pela Sanesul acerca dos volumes de água do sistema
de abastecimento de água no Distrito de Itahum foi possível apresentar os volumes
de 09/2015 até 07/2016, conforme apresentado no Gráfico 41.
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Gráfico 41 – Volume de Água do Sistema de Abastecimento do Distrito de Itahum
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A Tabela 43 apresenta o volume de água faturado por economias no período entre
09/2015 e 08/2016.

Tabela 43 – Volume de Água Faturado por Setores do Distrito de Itahum
VOLUME (m³)
Meses

TOTAL DE ÁGUA FATURADO
Residencial

Comercial

Industrial

Público

TOTAL

09/2015

6169,00

88,00

86,00

329,00

6672,00

10/2015

5863,00

83,00

30,00

262,00

6238,00

11/2015

5910,00

71,00

10,00

284,00

6275,00

12/2015

5977,00

74,00

10,00

193,00

6254,00

01/2016

5933,00

72,00

10,00

140,00

6155,00

02/2016

5851,00

75,00

0,00

179,00

6105,00

03/2016

5686,00

78,00

0,00

223,00

5987,00

04/2016

6107,00

70,00

0,00

268,00

6445,00

05/2016

5210,00

63,00

0,00

255,00

5528,00

06/2016

5456,00

62,00

0,00

324,00

5842,00

07/2016

5547,00

63,00

0,00

404,00

6014,00

08/2016
5701,00
54,00
0,00
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

426,00

6181,00
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Como observado, no intervalo de um ano houveram oscilações no volume faturado,
com uma diminuição de 468 m³ residenciais, 34 m³ comerciais, 86 m³ industriais (sem
faturamento industrial) e 97 m³ públicos.

 Consumo e Produção Per Capita de Água

Na Tabela 44 nota-se a variação dos valores de produção e consumo per capita,
que estão diretamente ligados ao volume total produzido e ao aumento da
população atendida pelo serviço de abastecimento de água.

Tabela 44 – Produção e Consumo Per Capita do Distrito de Itahum
PRODUÇÃO PER CAPITA
CONSUMO PER CAPITA
Meses
(l/hab.dia)
(l/hab.dia)
09/2015
136,87
107,51
10/2015
116,69
95,3
11/2015
125,59
96,45
12/2015
105,14
90,88
142,12
117,92
01/2016
171,88
119,66
02/2016
157,15
108,61
03/2016
173,30
126,50
04/2016
139,72
86,28
05/2016
132,71
101,14
06/2016
127,70
105,58
07/2016
147,89
113,64
08/2016
212,01
121,64
09/2016
205,22
129,43
10/2016
168,06
131,79
11/2016
12/2016
216,55
113,98
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Foi possível observar que no período de 09/2015 até 12/2016 houve um pequeno
aumento do consumo per capita de 6,02%, consequentemente a produção
aumentou em 58,22%.
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Distrito de Guaçu (Vila Macaúba)

O Serviço de Abastecimento de Água no distrito de Guaçu é de responsabilidade da
Prefeitura de Dourados e operado pela Sanesul. O sistema é composto pelas
seguintes unidades:
 Captação
A captação para o abastecimento da Sede do Distrito de Guaçu é realizada por
meio de manancial subterrâneo, através da utilização de um Poço Tubular profundo
(PTP), conforme características técnicas descritas na Figura 55.

Nº do Poço
• MCB-002/MACAÚBA
Ano de Instalação

• 13/05/2008
Vazão operação (m3/h)
• 13,43
Reservação

•REL-001
Tempo Médio de Funcionamento Diário (h)
• 9,5
Volume Médio Produzido (m3/dia)

• 127,58

Figura 55 – Características da Captação Subterrânea do Distrito de Guaçu
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Este PTP, de acordo com dados da Sanesul, atende aproximadamente 99% da
população da sede de Guaçu. O poço está localizado a 6 metros do reservatório
(REL–001). O PTP possui um funcionamento diário médio de 8,31 horas, através de
bombeamento automatizado, ou seja, entra em operação sempre que houver
demanda através da regulação de nível d’água situado dentro do REL–001.
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A adução da água do PTP para o REL–001 é realizada através de uma adutora de
água bruta (AAB–002) de 1.197 metros de comprimento em material de DN75 fofo,
de acordo com o croqui apresentado (Figura 56).

Figura 56 – Croqui do sistema de captação subterrânea do Distrito de Guaçu
Fonte: Sanesul, 2016.

 Reservação
A Figura 57 apresenta as principais características do reservatório presente no distrito
de Guaçu.
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Reservatório
• REL-001/MACAÚBA
Situação
•ATIVADO
Volume (m3)
• 30
Coordenadas
• 22°08'27.06" S

54°29'14.92" O

Diâmetro (mm)
•3
Material
• METAL
Forma
• CILINDRICO
Figura 57 – Características de Reservação do Distrito de Guaçu
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A água que abastece o Distrito passa por
um tratamento por desinfecção simples
(Cloro), realizado na Casa de Química
(Figura 58). A captação, realizada por
PTP sob controle e monitoramento da
Sanesul, apresenta um bom padrão de
qualidade.
realizadas

Através
in

loco,

de

entrevistas

moradores

não

relataram problemas quanto ao sabor,
odor

ou

doenças

causadas

ingestão da água distribuída.

Figura 58 - Casa de química e reservatório do
pela Distrito de Guaçu
Fonte: Groen, 2016

 Distribuição
A Tabela 45 apresenta os tipos de material existente na rede, quantificando sua
extensão em 2015.
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Tabela 45 – Rede de Distribuição do Distrito de Guaçu
Rede de Distribuição
Material

PVC

Rede

50

75

100

Extensão (m)

5.494,00

122,00

313,00

Total
5.929,00

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

De acordo com os dados disponibilizados pela Sanesul (2016), a rede de distribuição
de água no Distrito Guaçu teve aumento em sua extensão chegando a 6.418,00
metros em 2016.

 Índices de Perdas na Rede

No Gráfico 42 é possível identificar o aumento do índice de perdas na rede, atingindo
aproximadamente 32,41%, no mês de junho, maior índice verificado no ano de 2016
que demonstra uma menor eficiência no processo, porém, a partir deste mês vem
apresentando uma redução, correspondendo a aproximadamente uma redução de
6,39%, valores esses que se encontram ambos abaixo da média brasileira, segundo
Ministério das Cidades e o SNIS.
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Gráfico 42 – Índices de Perdas na Rede de Distribuição de Água do Distrito de Guaçu
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Dados Operacionais

 Número de ligações e economias ativas no sistema de abastecimento de
água
O Gráfico 43 apresenta o número de ligações e economias reais ativas do período
de 09/2015 até 08/2016.
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Gráfico 43 – Número de ligações e economias no sistema de abastecimento de água do
Distrito de Guaçu
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

 Volume de Água do Sistema de Abastecimento de Água

Segundo dado disponibilizado pela Sanesul acerca dos volumes de água do sistema
de abastecimento de água no Distrito de Guaçu foi possível apresentar os volumes
de 09/2015 até 07/2016, conforme ilustrado no Gráfico 44.
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Gráfico 44 – Volume de Água do Sistema de Abastecimento do Distrito de Guaçu
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A Tabela 46 apresenta volume de água faturado por economias no período entre
09/2015 e 08/2016.

Tabela 46 – Volume de Água Faturado por Setores do Distrito de Guaçu
VOLUME (m³)
Meses

TOTAL DE ÁGUA FATURADO
Residencial

Comercial

Público

TOTAL

09/2015

2856,00

30,00

170,00

3056,00

10/2015

2827,00

30,00

159,00

3016,00

11/2015

2667,00

30,00

171,00

2868,00

12/2015

2707,00

30,00

138,00

2875,00

01/2016

2834,00

30,00

114,00

2978,00

02/2016

2690,00

41,00

182,00

2913,00

03/2016

2593,00

40,00

165,00

2798,00

04/2016

2696,00

40,00

175,00

2911,00

05/2016

2356,00

40,00

232,00

2628,00

06/2016

2472,00

40,00

174,00

2686,00

07/2016

2508,00

40,00

144,00

2692,00

201,00

2840,00

08/2016
2599,00
40,00
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Como observado, no intervalo de um ano houveram oscilações no volume faturado,
com uma diminuição de 257 m³ residenciais e aumento de 10 m³ comerciais e 31 m³
públicos.

 Consumo e Produção Per Capita de Água
Na Tabela 47 nota-se a variação dos valores de produção e consumo per capita,
que estão diretamente ligados ao volume total produzido e ao aumento da
população atendida pelo serviço de abastecimento de água.

Tabela 47 – Produção e Consumo Per Capita do Distrito de Guaçu
PRODUÇÃO PER CAPITA
CONSUMO PER CAPITA
Meses
(l/hab.dia)
(l/hab.dia)
09/2015
148,39
107,84
10/2015
146,12
107,61
11/2015
141,97
99,46
12/2015
145,87
95,23
01/2016
196,90
140,30
02/2016
199,66
144,30
03/2016
184,84
131,67
04/2016
212,81
143,66
05/2016
207,10
114,99
06/2016
226,78
125,15
07/2016
173,38
121,16
179,55
130,74
08/2016
180,30
143,69
09/2016
185,13
140,05
10/2016
197,45
158,42
11/2016
12/2019
189,33
133,37
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Foi possível observar no período de 09/2015 até 12/2016 um aumento no consumo
per capita de 23,7%, consequentemente a produção aumentou em 27,6% para
atender a demanda.
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Distrito de Vila Formosa

O Serviço de Abastecimento de Água no distrito de Vila Formosa é de
responsabilidade da Prefeitura de Dourados e operado pela Sanesul. O sistema é
composto pelas seguintes unidades:
 Captação
A captação para o abastecimento da Sede do Distrito de Vila Formosa é realizada
por meio de manancial subterrâneo, através da utilização de um Poço Tubular
profundo (PTP), conforme características técnicas descritas na Figura 59.

Nº do Poço
•VFO-001/VILA FORMOSA
Ano de Instalação
•11/06/1981
Vazão operação (m3/h)
•18,18
Reservação
•REL-001
Tempo Médio de Funcionamento Diário (h)
•5,13
Volume Médio Produzido (m3/dia)
•93,26
Figura 59 – Características da Captação Subterrânea do Distrito de Vila Formosa
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Este PTP, de acordo com dados da Sanesul, atende aproximadamente 99% da
população da sede de Vila Formosa. O poço está localizado a 10 metros do
reservatório (REL–001). O PTP possui um funcionamento diário médio de 5,61 horas,
através de bombeamento automatizado, ou seja, entra em operação sempre que
houver demanda através da regulação de nível d’água situado dentro do REL–001.
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A adução da água do PTP para o REL–001 é realizada através de uma adutora de
água bruta (AAB–001) de 10 metros de comprimento em material de DN75 PVC, de
acordo com o croqui apresentado (Figura 60).

Figura 60 – Croqui do sistema de captação subterrânea do Distrito de Vila Formosa
Fonte: Sanesul, 2016.

 Reservação
A Figura 61 apresenta as principais características do reservatório presente no distrito
de Vila Formosa.
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Reservatório
• REL-001/VILA FORMOSA
Situação
•ATIVADO
Volume (m3)
• 30
Coordenadas
• 22°05'09.93" S

54°30'22.82" O

Diâmetro (mm)
•3
Material
• METAL
Forma
• CILINDRICO
Figura 61 – Características de Reservação do Distrito de Vila Formosa
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A água que abastece o Distrito passa por
um tratamento por desinfecção simples
(Cloro), realizado na Casa de Química
(Figura 62). A captação, realizada por PTP
sob controle e monitoramento da Sanesul,
apresenta um bom padrão de qualidade.
Através de entrevistas realizadas in loco,
moradores
quanto

ao

causadas

não

relataram

sabor,
pela

distribuída.

odor

ingestão

problemas

ou

doenças

da

água

Figura 62 – Casa de química e reservatório do
Distrito de Vila Formosa
Fonte: Groen, 2016.

 Distribuição
A Tabela 48 apresenta os tipos de material existente na rede, quantificando sua
extensão.
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Tabela 48 – Rede de Distribuição do Distrito de Vila Formosa
Rede de Distribuição
Material

PVC

Diâmetro (mm)

50

75

Extensão (m)

4.259,54

376,65

Total
4.636,19

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

De acordo com os dados disponibilizados pela Sanesul (2016), a rede de distribuição
de água no Distrito Vila Formosa teve um aumento relevante de 1.966,19 metros do
mês 10/2015 para o mês 11/2015, permanecendo desde então a extensão de
4.636,19 metros, no ano de 2016.

 Índices de Perdas na Rede

No Gráfico 45 é possível identificar uma oscilação nos valores do índice de perdas na
rede, atingindo o maior valor de 22,87% no mês de novembro, demonstrando uma
melhor eficiência no processo de distribuição.
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Gráfico 45 – Índices de Perdas na Rede de Distribuição de Água do Distrito de Vila Formosa
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Dados Operacionais

 Número de ligações e economias ativas no sistema de abastecimento de
água

As economias na prática tendem a ser maior que as ligações ativas (7.1.4.2),
entretanto com base nos dados da Sanesul, o Distrito de Vila Formosa apresenta o
mesmo número de economias e ligações ativas, conforme nota-se no Gráfico 46.
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Gráfico 46 – Número de ligações e economias no sistema de abastecimento de água do
Distrito de Vila Formosa
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

 Volume de Água do Sistema de Abastecimento de Água

Segundo dados disponibilizados pela Sanesul acerca dos volumes de água do
sistema de abastecimento de água no Distrito de Vila Formosa foi possível apresentar
os volumes de 09/2015 até 07/2016, conforme ilustrado no Gráfico 47.
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Gráfico 47 – Volume de Água do Sistema de Abastecimento do Distrito de Vila Formosa
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A Tabela 49 apresenta o volume de água faturado por economias no período entre
09/2015 e 08/2016.

Tabela 49 – Volume de Água Faturado por Setores do Distrito de Vila Formosa
VOLUME (m³)
Meses

TOTAL DE ÁGUA FATURADO
Residencial

Comercial

Público

TOTAL

09/2015

2422,00

10,00

223,00

2655,00

10/2015

2478,00

10,00

244,00

2732,00

11/2015

2596,00

10,00

319,00

2925,00

12/2015

2409,00

10,00

308,00

2727,00

01/2016

2483,00

10,00

281,00

2774,00

02/2016

2649,00

20,00

241,00

2910,00

03/2016

2411,00

20,00

324,00

2755,00

04/2016

2516,00

10,00

298,00

2824,00

05/2016

2323,00

10,00

223,00

2556,00

06/2016

2193,00

10,00

241,00

2444,00

07/2016

2298,00

10,00

220,00

2528,00

296,00

2770,00

08/2016
2464,00
10,00
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

269

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

Como observado, no intervalo de um ano houve aumento no volume faturado,
sendo de 42 m³ residenciais, e 73 m³ públicos, permanecendo constante em 10 m³ o
volume faturado comercial.

 Consumo e Produção Per Capita de Água

Na Tabela 50 nota-se a variação dos valores de produção e consumo per capita,
que estão diretamente ligados ao volume total produzido e ao aumento da
população atendida pelo serviço de abastecimento de água.

Tabela 50 – Produção e Consumo Per Capita do Distrito de Vila Formosa
PRODUÇÃO PER CAPITA
CONSUMO PER CAPITA
Meses
(l/hab.dia)
(l/hab.dia)
09/2015
123,49
102,28
10/2015

125,92

102,85

11/2015

127,97

112,47

12/2015

133,4

99,32

01/2016

173,92

134,65

02/2016

181,85

153,10

03/2016

169,16

134,54

04/2016

189,82

141,93

05/2016

153,25

119,90

06/2016

164,18

117,86

07/2016

164,02

118,32

08/2016
165,86
09/2016
175,21
10/2016
198,43
11/2016
204,87
12/2019
192,91
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

137,78
129,73
157,97
155,85
168,54

Foi possível observar no período de 09/2015 até 12/2016 um aumento no consumo
per capita de 64,8%, consequentemente a produção aumentou em 56,2% para
atender a demanda.
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Distrito de Panambi

O Serviço de Abastecimento de Água no distrito de Panambi é de responsabilidade
da Prefeitura de Dourados e operado pela Sanesul. O sistema é composto pelas
seguintes unidades:
 Captação
A captação para o abastecimento da Sede do Distrito de Panambi é realizada por
meio de manancial subterrâneo, através da utilização de um Poço Tubular profundo
(PTP), conforme características técnicas descritas na Figura 63.

Nº do Poço
•PNB-001/PANAMBÍ
Ano de Instalação
•03/06/1973
Vazão operação (m3/h)

•12,46
Reservação
•REL-001
Tempo Médio de Funcionamento Diário (h)

•6,4
Volume Médio Produzido (m3/dia)
•79,74
Figura 63 – Características da Captação Subterrânea do Distrito de Panambi
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Este PTP, de acordo com dados da Sanesul, atende aproximadamente 99% da
população da sede do distrito de Panambi. O PTP possui um funcionamento diário
médio de 7,82 horas, através de bombeamento automatizado, ou seja, entra em
operação sempre que houver demanda através da regulação de nível d’água
situado dentro do REL–001.
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A adução da água do PTP para o REL–001 é realizada através de uma adutora de
água bruta (AAB–001), de acordo com o croqui apresentado (Figura 64).

Figura 64 – Croqui do sistema de captação subterrânea do Distrito de Panambi
Fonte: Sanesul, 2016.

 Reservação
A Figura 65 apresenta as principais características do reservatório presente no distrito
de Panambi.
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Reservatório
•REL-001/PANAMBÍ
Situação
•ATIVADO
Volume (m3)
•100
Coordenadas
•22°06'51.28" S

54°41'53.26" O

Diâmetro (mm)
•5,0 X 5,0 X 4,5
Material
•CONCRETO ARMADO
Forma
•QUADRADO
Figura 65 – Características de Reservação do Distrito de Panambi
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A água que abastece o Distrito passa por
um tratamento por desinfecção simples
(Cloro), realizado na Casa de Química
(Figura 66). A captação, realizada por PTP
sob controle e monitoramento da Sanesul,
apresenta um bom padrão de qualidade.
Através de entrevistas realizadas in loco,
moradores

não

relataram

problemas

quanto ao sabor, odor ou doenças
causadas

pela

distribuída.

ingestão

da

água

Figura 66 – Casa de química e reservatório
do Distrito de Panambi
Fonte: Groen, 2016.

 Distribuição
A Tabela 51 apresenta os tipos de material existente na rede de distribuição,
quantificando sua extensão no ano de 2015.
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Tabela 51 – Rede de Distribuição do Distrito de Panambi
Rede de Distribuição
Material
PVC
Diâmetro (mm)
50
75
Extensão (m)
4.167,98
196,71
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Total

100
483,68

4.848,37

De acordo com os dados disponibilizados pela Sanesul (2016), a rede de distribuição
de água no Distrito de Panambi não teve mudanças nos últimos 12 meses, possuindo
atualmente 5.030,00 metros de extensão.

 Índices de Perdas na Rede

No Gráfico 48 é possível identificar um crescente aumento do índice de perdas na
rede, atingindo aproximadamente 14,19%. Este percentual indica que o sistema de
distribuição é de boa qualidade, haja vista que são valores comparáveis ao de países
desenvolvidos.
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Gráfico 48 – Índices de Perdas na Rede de Distribuição de Água do Distrito de Panambi
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Dados Operacionais

 Número de ligações e economias ativas no sistema de abastecimento de
água
O Gráfico 49 apresenta o número de ligações e economias reais ativas no período
de 09/2015 até 08/2016.
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Gráfico 49 – Número de ligações e economias no sistema de abastecimento de água do
Distrito de Panambi
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

 Volume de Água do Sistema de Abastecimento de Água

Segundo dados disponibilizados pela Sanesul (2016) acerca dos volumes de água do
sistema de abastecimento de água no Distrito de Panambi foi possível apresentar os
volumes de 09/2015 até 07/2016, conforme apresentado no Gráfico 50.
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Gráfico 50 – Volume de Água do Sistema de Abastecimento do Distrito de Panambi
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A Tabela 52 apresenta volume de água faturado por economias no período entre
09/2015 e 08/2016.

Tabela 52 – Volume de Água Faturado por Setores do Distrito de Panambi
VOLUME (m³)
Meses

TOTAL DE ÁGUA FATURADO
Residencial

Comercial

Público

TOTAL

09/2015

2373,00

41,00

307,00

2721,00

10/2015

2422,00

40,00

327,00

2789,00

11/2015

2445,00

41,00

327,00

2813,00

12/2015

2301,00

40,00

312,00

2653,00

01/2016

2344,00

40,00

304,00

2688,00

02/2016

2514,00

50,00

449,00

3013,00

03/2016

2020,00

44,00

374,00

2438,00

04/2016

2621,00

578,00

480,00

3679,00

05/2016

2039,00

51,00

390,00

2480,00

06/2016

2147,00

40,00

437,00

2624,00

07/2016

2142,00

44,00

440,00

2626,00

615,00

2863,00

08/2016
2205,00
43,00
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Conforme observado, no intervalo de um ano houveram oscilações no volume
faturado. Houve diminuição de 168 m³ de água faturada residenciais e aumento de
2 m³ comerciais e 308 m³ públicos.

 Consumo e Produção Per Capita de Água

Na Tabela 53 nota-se a variação dos valores de produção e consumo per capita,
que estão diretamente ligados ao volume total produzido e ao aumento da
população atendida pelo serviço de abastecimento de água.

Tabela 53 – Produção e Consumo Per Capita do Distrito de Panambi
PRODUÇÃO PER CAPITA
CONSUMO PER CAPITA
Meses
(l/hab.dia)
(l/hab.dia)
09/2015
137,66
143,74
10/2015
126,61
133,77
11/2015
147,33
142,83
12/2015
132,67
125,51
177,63
153,56
01/2016
202,41
185,21
02/2016
189,85
131,54
03/2016
210,73
228,59
04/2016
154,26
127,37
05/2016
156,46
142,21
06/2016
185,62
144,67
07/2016
192,12
163,41
08/2016
202,25
175,11
09/2016
202,16
169,52
10/2016
197,11
184,80
11/2016
12/2019
201,41
146,30
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Foi possível observar no período de 09/2015 até 12/2016 um aumento pequeno no
consumo per capita de 1,78%, com um grande aumento da produção per capita de
46,31%.
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Distrito de Picadinha

O Serviço de Abastecimento de Água no distrito de Picadinha é de responsabilidade
da Prefeitura de Dourados e operado pela Sanesul. O sistema é composto pelas
seguintes unidades:
 Captação
A captação para o abastecimento da Sede do Distrito de Picadinha é realizada por
meio de manancial subterrâneo, através da utilização de um Poço Tubular profundo
(PTP), conforme características técnicas descritas na Figura 67.

Nº do Poço
•PIC-001/PICADINHA
Ano de Instalação
•03/01/2014
Vazão operação (m3/h)
•7,12
Reservação
•REL-001
Tempo Médio de Funcionamento Diário (h)
•2,77
Volume Médio Produzido (m3/dia)
•19,72

Figura 67 – Características da Captação Subterrânea do Distrito de Picadinha
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Este PTP, de acordo com dados da Sanesul, atende aproximadamente 50,87% da
população da sede de Picadinha. O PTP possui um funcionamento diário médio de
5,41 horas, através de bombeamento automatizado, ou seja, entra em operação
sempre que houver demanda através da regulação de nível d’água situado dentro
do REL–001.
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A adução da água do PTP para o REL–001 é realizada através de uma adutora de
água bruta (AAB–003), de acordo com o croqui da Sanesul apresentado (Figura 68).

Figura 68 – Croqui do sistema de captação subterrânea do Distrito de Picadinha
Fonte: Sanesul, 2016.

 Reservação
A Figura 69 apresenta as principais características do reservatório presente no distrito
de Picadinha.
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Reservatório
•RAP-001/PICADINHA
Situação
•ATIVADO
Volume (m3)
•30
Coordenadas
•22°09'57.83" S

54°59'16.91" O

Diâmetro (mm)
•30
Material
•METAL
Forma
•CILINDRICO
Figura 69 – Características de Reservação do Distrito de Picadinha
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A água que abastece o Distrito passa
por um tratamento por desinfecção
simples (Cloro), realizado na Casa de
Química

(Figura

realizada

por

70).

PTP

A

sob

captação,
controle

e

monitoramento da Sanesul, apresenta
um bom padrão de qualidade. Através
de

entrevistas

realizadas

in

loco,

moradores não relataram problemas

Figura 70 – Casa de química e reservatório do

quanto ao sabor, odor ou doenças Distrito de Picadinha
causadas pela ingestão da água Fonte: Groen, 2016.
distribuída.
 Distribuição

A Tabela 54 apresenta os tipos de material existente na rede, quantificando sua
extensão em 2015.
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Tabela 54 – Rede de Distribuição do Distrito de Picadinha
Rede de Distribuição
Material
PVC
Diâmetro (mm)
50
Extensão (m)
4.677,00
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Total
4.677,00

De acordo com os dados disponibilizados pela Sanesul (2016), a rede de distribuição
de água no Distrito de Picadinha não teve mudanças nos últimos 12 meses, possuindo
atualmente 4.677,00 metros de extensão em 2016.
 Índices de Perdas na Rede
No Gráfico 51 é possível identificar o aumento do índice de perdas na rede no
período de 01/2016 a 12/2016, atingindo valor máximo de 72,49%, o que demonstra
uma menor eficiência no processo e um valor que ultrapassa a média brasileira.
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Gráfico 51 – Índices de Perdas na Rede de Distribuição de Água do Distrito de Picadinha
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Dados Operacionais

 Número de ligações e economias ativas no sistema de abastecimento de
água
As economias na prática tendem a ser maior que as ligações ativas (7.1.4.2),
entretanto com base nos dados da Sanesul, o Distrito de Vila Formosa apresenta o
mesmo número de economias e ligações ativas, conforme nota-se no Gráfico 52.
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Gráfico 52 – Número de ligações e economias no sistema de abastecimento de água do
Distrito de Picadinha
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

 Volume de Água do Sistema de Abastecimento de Água

Segundo dado disponibilizado pela Sanesul acerca dos volumes de água do sistema
de abastecimento de água no Distrito de Picadinha foi possível apresentar os volumes
de 09/2015 até 07/2016, conforme ilustrado no Gráfico 53.
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Gráfico 53 – Volume de Água do Sistema de Abastecimento do Distrito de Picadinha
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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A Tabela 55 apresenta o volume de água faturado por economia no período entre
09/2015 e 08/2016.

Tabela 55 – Volume de Água Faturado por Setores do Distrito de Picadinha
VOLUME (m³)
Meses

TOTAL DE ÁGUA FATURADO
Residencial

TOTAL

09/2015

478,00

478,00

10/2015

521,00

521,00

11/2015

478,00

478,00

12/2015

497,00

497,00

01/2016

497,00

497,00

02/2016

491,00

491,00

03/2016

473,00

473,00

04/2016

600,00

600,00

05/2016

421,00

421,00

06/2016

408,00

408,00

07/2016

418,00

418,00

08/2016

439,00

439,00

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Como observado, no intervalo de um ano houve um decréscimo no volume faturado
de 39 m³ do setor residencial.

 Consumo e Produção Per Capita de Água

Na Tabela 56 nota-se a variação dos valores de produção e consumo per capita,
que estão diretamente ligados ao volume total produzido e ao aumento da
população atendida pelo serviço de abastecimento de água.
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Tabela 56 – Produção e Consumo Per Capita do Distrito de Picadinha
PRODUÇÃO PER CAPITA
CONSUMO PER CAPITA
Meses
(l/hab.dia)
(l/hab.dia)
09/2015
196,59
56,08
10/2015
186,02
63,47
11/2015
180,01
59,85
12/2015
209,66
60,26
01/2016
373,67
116,35
02/2016
380,28
115,23
03/2016
662,77
104,82
04/2016
296,57
140,13
05/2016
204,36
74,89
06/2016
158,94
70,19
07/2016
140,86
86,11
08/2016
112,95
92,13
09/2016
109,98
87,72
10/2016
113,52
93,00
11/2016
134,69
109,21
12/2019
112,03
83,85
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Foi possível observar no período de 09/2015 até 12/2016 um aumento no consumo
per capita de 49,5%, com uma diminuição da produção per capita de 43%, esse
resultado contrário está ligado diretamente ao índice de perdas, que no mesmo
período também apresentou redução gradativa, mostrando maior eficiência do
sistema (Gráfico 51).
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8 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE DRENAGEM E
MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

O Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais refere-se ao conjunto
de medidas de prevenção a inundações e alagamentos, tendo como objetivo o
desenvolvimento do sistema viário e o escoamento rápido das águas, por ocasião
das chuvas, visando segurança e conforto da população (IBGE, 2005).
Em sentido mais amplo, drenagem é a expressão utilizada na designação das
instalações necessárias a escoar o excesso de água pluvial, seja na malha urbana,
rodovias ou em zona rural.
O desenvolvimento desordenado das cidades, aliado à sua rápida ocupação, é um
dos fatores que intensifica os processos de impermeabilização do solo. A
pavimentação das vias associada à construção de novas moradias resulta na
diminuição da capacidade de absorção das águas pluviais, provocando
inundações e alagamentos, cada vez mais evidenciados nas grandes cidades.
Estes alagamentos podem provocar doenças, proliferação de vetores, acidentes
viários, etc. Com intuito de solucioná-los são desenvolvidos sistemas de drenagem
que, através de obras de engenharia estruturais e não-estruturais, propõe-se a afastar
rapidamente as águas pluviais das áreas habitáveis.
Correlacionando sistema de drenagem de águas pluviais a outros componentes da
infraestrutura de saneamento, este apresenta algumas particularidades importantes
a serem ressaltadas, dentre elas:
 Reduzir áreas de empoçamento e prejuízos decorrentes das inundações;
 Ordenar a ocupação do solo;
 Evitar propagação de doenças de veiculação hídrica.
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O diagnóstico do sistema de drenagem tem papel fundamental na avaliação dos
impactos da urbanização e como subsidio na proposição de alternativas
compatíveis com a realidade local de Dourados. A nível de planejamento urbano,
evita riscos e prejuízos decorrentes de inundações, enquanto propõem medidas
mitigatórias capazes de sanar e/ou minimizar os problemas aos quais a sociedade
está exposta.

PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM
URBANA

Para os serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais no município a
gestão e a prestação de serviços são de responsabilidade da Secretaria Municipal
de Planejamento (SEPLAN) em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Desenvolvimento (SEMID), Defesa Civil, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
(SEMSUR) e empresas terceirizadas, conforme descritos nos subitens seguintes.

Planejamento

Em Dourados não há um instrumento de planejamento específico voltado para os
serviços de drenagem urbana e o manejo das águas pluviais, como por exemplo o
Plano Diretor de Drenagem, caracterizado como o conjunto de diretrizes que visam
a minimização dos impactos ambientais causado pelo escoamento das águas
pluviais.
Deste modo, as orientações concernentes as ações que visam a prevenção e/ou
mitigação de consequentes eventos chuvosos se encontram dispersos nos
instrumentos municipais legais, com pouca efetividade. Entre os instrumentos que se
relacionam com os serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, citase a Lei Complementar n° 214/2013 (descrita no item 5.1).
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A Lei supracitada “dispõe sobre a estruturação organizacional da Prefeitura
Municipal de Dourados, e dá outras providências”, incluindo as competências de
cada órgão municipal. Dentro deste contexto, a Secretária de Planejamento possui
funções relacionadas com os serviços de drenagem e o manejo das águas pluviais,
diretamente e indiretamente.
As competências da Secretária de Planejamento se encontram descritas no item 5.1,
e apresentadas em síntese na Figura 71, em relação aos serviços de drenagem e
manejo de águas pluviais.

Fiscalizar,
acompanhar e emitir
laudo de vistoria de
serviços realizados por
terceiros

SEPLAN

Captar recursos para
os programas e
projetos de
infraestrutura e
edificação de
interesse do município

Analisar e implantar
monumento, obras
especiais e de
urbanismo junto a
SEMID

Elaborar, ececutar e
fiscalizar obras de
loteamento social,
em conjunto com a
AGEHAB

Executar obras viárias,
de edificações,
galerias pluviais e
pavimentação
asfálticas

Figura 71 – Atribuições da SEPLAN em relação aos serviços de drenagem
Fonte: LC n° 72/2003. Adaptador por Groen, 2017.

De um modo geral, a Secretária de Planejamento possui atribuições para a
realização do planejamento, execução e fiscalização dos serviços de drenagem e o
manejo

das

águas

pluviais,

podendo

ser

compartilhada

com

outras

secretárias/órgãos municipais, sendo uma delas a Secretária Municipal de
Infraestrutura e Desenvolvimento (SEMID).
A SEMID possui competências (descritas na íntegra no item 5.1) que envolvem o
planejamento, e que consequentemente influenciam nos serviços de drenagem e
manejo das águas pluviais. Desta forma, a SEMID atua nas áreas que possuem
relação com o eixo de drenagem, conforme a Figura 72.
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Secretária Municial de Infraestrutura e
Desenvolvimento - SEMID
•Planejamento do ordenamento urbano e planejamento estratégico
municipal, observando as diretrizes políticas e estabelecidas no Programa
de Governo;
•Elabora, acompanhar, controlar e implementar o Plano Diretor Municipal,
junto a Procuradoria Geral do Município, em conformidade com o
Estatuto da Cidade, além da formulação de intrumentos
complementares;
•Propor a normatização da ocupação do solo, do parcelamento do solo,
do plano viário, do mobiliário urbano, do meio ambiente, do código de
obras e demais atividades correlatas à ocupação do espaço físico e
territorial do Município por meio da legislação básica do zoneamento e
ocupação do solo;
•Acompanhar e coordenar o cumprimento do plano de urbanização do
município, especialmente no que se refere à abertura ou construção de
vias e logradouros públicos, elaborando os respectivos projetos;
•Fiscalizar e aprovar projetos de edificações públicas e particulares, bem
como do parcelamento do solo, pertinentes à legislação de Uso e
Ocupação do Solo e Código de Obras;
•Levantamento das áreas públicas ocupadas irregularmente para
identificação das medidas a serem tomadas
•Fiscalizar, acompanhar e emitir laudo de vistoria de serviços realizados
por terceiros.
Figura 72 – Atribuições da SEMID relacionadas aos serviços de drenagem
Fonte: LC n° 72/2003. Adaptado por Groen, 2017.

Destaca-se dentre os itens citados, o Plano Diretor de Dourados, instituído pela Lei
Complementar

n°

72/2003,

sendo

o

instrumento

básico

da

política

de

desenvolvimento e expansão urbana do município. O Plano atualmente não possui
todas os seus instrumentos de execução da Política de Desenvolvimento Municipal
(definidos no Capítulo III do Plano Diretor) implantados, sendo que um dos seus
instrumentos é o Próprio Plano Municipal de Saneamento Básico (incluso pela LC n°
269/2014).
Outro fator importante é a necessidade da realização da atualização do Plano
Diretor, que conforme previsto pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal n° 10.257/2001)
em seu Art. 39, a lei que instituir o plano deve ser revisto a cada dez anos, o que
deveria ter ocorrido em 2013 em Dourados. Entretanto de acordo com a Prefeitura,
a revisão do plano já está em fase de elaboração.
Além do Plano Diretor, outro instrumento de fundamental importância no
planejamento urbano, é a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LC n° 205/2012) que
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dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo de Dourados. Este instrumento
basicamente apresenta as diretrizes para a expansão urbana, definindo o
zoneamento e ordenando a ocupação do solo na área de planejamento.
Desta maneira, é importante destacar que os serviços de drenagem e o manejo das
águas pluviais estão diretamente ligados ao planejamento e ordenamento urbano
do município, assim, tanto o Plano Diretor e seus instrumentos complementares tal
como a LC n° 205/2012 (Lei de Uso e Ocupação do Solo) tornam-se diretrizes
essenciais que influenciam diretamente e indiretamente no planejamento e na
demanda das infraestruturas de drenagem.

Execução

A execução dos serviços públicos de drenagem é de competência da Secretária
Municipal de Planejamento. Os serviços e obras de engenharia são licitadas e
repassadas para empresas terceirizadas, e nestes casos a SEPLAN realiza a
fiscalização das obras, elaborando posteriormente ao término, o respectivo laudo de
vistoria dos serviços prestados.
A SEPLAN em conjunto com outros órgãos municipais, como a Defesa Civil realizam o
alojamento de populações situadas em áreas de risco, sendo de competência da
secretaria a elaboração, execução e fiscalização de loteamentos sociais. Estes
loteamentos possuem áreas definida na Lei de Uso e Ocupação do Solo, porém a
implantação dos lotes é definida conforme análise do poder público municipal.
A Secretária Municipal de Serviços Urbanos possui participação na execução da
limpeza das infraestruturas de drenagem, visando a manutenção do funcionamento
destes equipamentos públicos.
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Fiscalização

As principais problemáticas nos sistemas de drenagem estão relacionadas com o
acúmulo de resíduos sólidos nas infraestruturas do sistema, que ocasionam no
entupimento das bocas-de-lobo, tubos de ligações e tubulações destinados ao
escoamento das águas. De acordo com a Prefeitura, a SEMSUR além de executar a
limpeza

dos

dispositivos

de

drenagem,

tem

atuação

na

fiscalização,

inibindo/impedindo a disposição irregular de resíduos sólidos em vias públicas,
consequentemente auxiliando na manutenção destas infraestruturas.
Referente às ligações clandestinas de esgotamento sanitário ao sistema de
drenagem de água pluvial, conforme levantado junto a Diretoria de Infraestrutura da
SEPLAN, o município enfrenta entraves na realização da fiscalização, sendo esta
função de responsabilidade do município, o qual possui dentro do contrato de
gestão compartilhada entre Prefeitura e Sanesul ações que incluem a fiscalização
destas ligações clandestinas.
É importante ressaltar que o município possui dispositivos legais que visam inibir esta
prática, como a Política Municipal de Meio Ambiente (LC n° 055/2002) que proíbe o
lançamento de efluentes nas vias e logradouros públicos, galerias pluviais, bem como
nos cursos hídricos, a Lei Orgânica Municipal também enfatiza esta proibição, além
de atribuir ao município o dever de inibir os lançamentos irregulares.

Orçamento

O percentual do orçamento municipal destinado aos serviços de manejo de águas
pluviais varia de 5 a 10% (SEPLAN, 2016). De acordo com os dados disponibilizados
pela SEPLAN, as despesas com os serviços de drenagem nos últimos quatro anos foi
de aproximadamente R$ 10.317.191,74 no município de Dourados.
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Tabela 57 – Estimativa das Despesas Realizadas com Drenagem de Águas Pluviais em
Dourados
2013

2014

2015

2016

TOTAL GERAL

R$ 3.424.931,10

R$ 1.453.389,94

R$ 2.553.757,51

R$ 2.885.113,19

R$ 10.317.191,74

Fonte: SEPLAN, 2016.

É importante ressaltar que o município não possui formas de cobrança específica
para os serviços de drenagem urbana e o manejo das águas pluviais.

PERÍMETRO URBANO DE DOURADOS

Os sistemas de drenagem urbana são classificados de acordo com suas dimensões
em microdrenagem e macrodrenagem. O sistema de microdrenagem promove a
coleta e afastamento das águas superficiais ou subterrâneas através de dispositivos
como sarjetas, sarjetões, bocas de lobo, caixas de passagem, poços de visita,
galerias e redes.
O sistema de macrodrenagem é responsável pelo escoamento final das águas e
deve ser projetado com capacidade superior ao de microdrenagem. Este sistema
envolve grandes estruturas como barragens, piscinões e canais com diâmetros acima
de 1.500 mm, os quais funcionam como grandes troncos coletores.
O diagnóstico do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais do perímetro
urbano de Dourados iniciou através de um levantamento de dados secundários,
entrevista com o diretor de Infraestrutura da SEPLAN, visita técnica nos locais mais
críticos da cidade juntamente com funcionário da Guarda Civil, além de analisar in
loco os demais componentes dos sistemas de macrodrenagem, microdrenagem e
drenagem natural do município de Dourados.
Conforme levantamentos junto ao Diretor de Infraestrutura, atualmente 75% da área
urbana de Dourados tem rede de drenagem de água pluvial. Através do Portal de
Sistemas de Informações do Banco de Dados Multifinalitário de Dourados (BDGeo-
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Dourados), a Figura 73 apresenta a rede de drenagem pluvial indicando as regiões
atendidas na sede urbana do município. Cabe ressaltar que a consulta a rede de
água pluvial foi realizada no ano de 2016, contudo, não há informações quanto a
data da última atualização do banco de dados.
A configuração do sistema atual de drenagem da cidade está diretamente
relacionada ao desordenado e rápido processo de urbanização que o município
sofreu desde sua fundação em 1936, em razão da elevada difusão da lavoura
mecanizada na região de Dourados, o qual ocasionou o esvaziamento nos campos
rurais e excessiva ocupação nos centros urbanos de forma não planejada,
provocando aumento da impermeabilização do solo e consequentemente
acréscimo do volume de água escoando pela superfície.
O município de Dourados está localizado na Sub-bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema,
dentro da Bacia Hidrográfica do Paraná. Situa-se no divisor d’água entre as bacias
dos rios Brilhante e Dourados. Dentro do perímetro urbano de Dourados possui 8
corpos receptores das águas pluviais, sendo eles: Córrego Jaguapiru, Córrego
Laranja Doce e Córrego da Lagoa pertencente a Sub-bacia hidrográfica do Rio
Brilhante e Córrego Água Boa, Córrego Rego D´água, Córrego Paragem, Córrego
Olho D’água, Córrego Chico Viegas pertencentes da Sub-bacia hidrográfica do Rio
Dourados.
A partir de imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) obtidas através da base
de dados da EMBRAPA e processos que consistem no tratamento das imagens com
auxílio de softwares de geoprocessamento, foi possível identificar o divisor de águas
entre as bacias dos rios Brilhante e Dourados, conforme apresentado na Figura 11,
demonstrando que a área urbana de Dourados encontra-se em um divisor de águas
de duas sub-bacias.
É possível constatar que a área do perímetro urbano de Dourados está inserida
predominantemente na sub-bacia do rio Dourados, ocupando 70,8% da área, e o
restante se encontra na sub-bacia do rio Brilhante. Destaca-se também, que grande
parte da área urbanizada se localiza na sub-bacia do rio Dourados, fator este, que
em conjunto com a impermeabilização do solo, podem acarretar na sobrecarga dos
córregos presentes nesta sub-bacia.
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Outra questão relevante além da divisão de bacias, é quanto a altimetria da cidade,
já que dourados é considerada como uma cidade plana, sendo sua altitude média
de 430 metros, apresentando de um modo geral baixa declividade. A Figura 74,
elaborada com base em imagens de satélite SRTM e no modelo digital de elevação
(MDE), ambos disponibilizados pela EMBRAPA, apresentam a altimetria do perímetro
urbano de Dourados, com base nas curvas de níveis de 30 em 30 metros.
Devido ao fato da cidade ser relativamente plana, com localidades sem a existência
de sistema de drenagem e ordenamento das águas superficiais, somado ao fato do
nível d’água subterrânea ser raso e o solo rico em argila, a infiltração das águas
pluviais é insuficiente para auxiliar na diminuição do escoamento. Desta forma as
residências situadas entre os córregos e na região do escoamento da água
superficial sofrem com os alagamentos e a inundação (CPRM, 2015).
É importante ressaltar que os mapas possuem embasamento em fontes secundárias,
auxiliando em avaliações e análise preliminares, porém, para projetos executivos é
necessário um levantamento mais detalhado, com dados topográficos retirados in
loco.
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Microdrenagem

Os principais elementos da microdrenagem urbana podem ser divididos em: meiofio, sarjetas, bocas-de-lobo, poços de visita, galerias e os sarjetões. Tais elementos
serão descritos nos itens subsequentes.

Meio-fio

Conhecida também como guia, o meio-fio constitui da faixa longitudinal de
separação do passeio com o leito viário. São os limitadores das plataformas das vias,
com a função de proteger os bordos das pistas dos efeitos da erosão causados pelos
escoamentos das precipitações, que em decorrência da declividade transversal das
pistas tendem a verter nesse sentido. Assim os meios-fios interceptam os fluxos de
água, e conduzem o deflúvio para pontos previamente escolhidos para seu
lançamento.
Durante a visita ao município verificou-se que nas principais avenidas os meios-fios
estão em boas condições, porém, ao se afastar da área central verifica-se a falta de
manutenção em vários pontos e a degradação dos mesmos, conforme ilustrado nas
Figura 75 e Figura 76.
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Figura 75 – Meios-fios em boas condições
Fonte: Groen, 2016.

Figura 76 – Meios-fios com defeito nas ruas na área periférica do perímetro urbano
Fonte: Groen, 2016.

Sarjetas

As sarjetas são dispositivos de drenagem de seção triangular paralelas ao meio-fio. A
calha formada tem a função de transportar as águas pluviais longitudinalmente ao
eixo dos logradouros ou rodovias entre dois pontos determinados pelo projeto de
drenagem.
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Durante a vista in loco foi possível identificar em pontos da cidade sarjetas obstruídas,
o que dificulta o escoamento da precipitação, podendo ainda ocasionar a
obstrução das bocas de lobo e demais tubulações do sistema de drenagem de água
pluvial. A Figura 77 mostram sarjetas obstruídas com a deposição de sedimentos
causados pelo arraste do solo exposto das vias de circulação, bem como a
deposição de resíduos de construção civil e outros.

Figura 77 – Falta de limpeza das sarjetas que dificultam o escoamento da água pluvial
Fonte: Groen, 2016.

Caixas coletoras (Bocas de Lobo)

A Caixa coletora, mais conhecida como boca de lobo, é uma estrutura hidráulica
da microdrenagem que tem a função de interceptar as águas pluviais que escoam
pelas sarjetas e encaminha-las paras canalizações subterrâneas de drenagem.
As bocas de lobo podem ser de vários tipos, variando de acordo com sua estrutura
da abertura de entrada e saída de água (Simples ou lateral; gradeada com barras
longitudinais, transversais ou mistas; combinada; e múltiplas), quanto a localização
da boca de lobo ao longo da sarjeta (intermediarias, de cruzamento ou de pontos
baixos) e quanto ao seu funcionamento (livres ou afogadas). A Figura 78 traz um
exemplo de croqui e corte de boca de lobo simples, sendo ela a mais encontrada
no município de Dourados/MS.
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Figura 78 – Exemplo boca-de lobo simples
Fonte: SEPLAN. Adaptado por Groen, 2016.

Durante a visita in loco, verificou-se a presença de vários tipos de bocas de lobo,
dentre elas a simples e a boca de lobo com grelha dupla (Figura 79) e boca de lobo
com grelha tripla (Figura 80).
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A

B

Figura 79 – Boca de lobo simples (A) e boca de lobo dupla com grelha (B)
Fonte: Groen, 2016.

Figura 80 – Boca de lobo com grelha tripla
Fonte: Groen, 2016.

Uma problemática diagnosticada foi a existência de bocas de lobo com acumulo
de resíduos. A Figura 81 ilustra casos de falta de limpeza das bocas de lobo, algo
recorrente em regiões do município, que com a existência de resíduos dispostos
inadequadamente aliado ao escoamento das águas pluviais se acumulam nestes
dispositivos. A falta de sensibilização da população frente a disposição de resíduos
aliada a falta de manutenção e limpeza causam a obstrução, impedindo o
escoamento das águas para as galerias e acarretando em alagamentos das vias nos
períodos de alto índice de pluviosidade.
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Figura 81 – Bocas de lobo com grelha obstruída com resíduos e por falta de manutenção e
limpeza
Fonte: Groen, 2016.

Poços de visita

Os poços de visita são dispositivos alocados em pontos convenientes do sistema de
galerias para mudar a direção da rede de drenagem, realizar o controle da
declividade ou diâmetro das galerias. É mais comum em locais de chegada de vários
coletores, como é o caso de cruzamento de ruas, além de ter a função de propiciar
a inspeção e limpeza das canalizações.
A Figura 82 apresenta um modelo de poço de visita e suas estruturas mínimas que
devem compor os projetos de drenagem a serem elaborados, contendo planta e
cortes.
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Figura 82 – Modelo de poço de visita
Fonte: SEPLAN. Adaptado por Groen, 2016.

Galerias

As galerias são canalizações usadas para conduzir as águas pluviais provenientes das
bocas de lobo e das ligações privadas. O trecho é a porção de galeria situada entre
dois poços de visita. Os diâmetros comerciais mais utilizados nas redes de drenagem
são de 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,80; 1,00; 1,20 e 1,50 m.
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Sarjetões

Sarjetões são canais de seção triangular longitudinais, com suas calhas localizadas
nos cruzamentos de vias formadas pela sua própria pavimentação e destinadas a
conduzir as águas superficiais até elementos de drenagem como as sarjetas e
posteriormente as bocas de lobo.

Macrodrenagem

Em um sistema de drenagem urbana, a dissipação de energia objetiva diminuir a
velocidade do escoamento, principalmente nas saídas de galerias de águas pluviais,
para que em situações de chuvas intensas e inundações seja minimizada a
ocorrência de desgaste ou erosão dos canais.
Para tal efeito foram desenvolvidos dispositivos chamados dissipadores de energia
que visam promover a redução da velocidade de escoamento nas entradas, saídas
ou mesmo ao longo da própria canalização, de modo a reduzir os riscos dos efeitos
de erosão nos próprios dispositivos ou nas áreas adjacentes.
Em vista da macrodrenagem ser constituída principalmente dos canais e córregos
canalizados do município, a Figura 83 ilustra os principais pontos visitados e as
problemáticas encontradas.
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Plano Municipal de
Saneamento Básico
DOURADOS/MS

Plano Municipal de Saneamento Básico
Dourados - MS

Diagnóstico Técnico-Participativo

Áreas de Riscos

Dentre os sistemas de drenagem urbana, planejados ou não, as áreas de fundo de
vale são os locais para onde o escoamento superficial ocorre. Estas áreas geralmente
são onde se localizam os cursos hídricos (rios, córregos, etc.). Desta maneira, devido
ao intenso processo de urbanização, atrelados ao processo de impermeabilização
do solo, às águas pluviais escoam superficialmente em direção aos pontos ou locais
mais rebaixados, consequentemente atingindo os cursos hídricos.
Este escoamento desenfreado, sem medidas de controle, acaba por desencadear
diversos problemas, como o carreamento de resíduos sólidos, que por consequência
podem ocasionar no entupimento dos equipamentos de microdrenagem, resultando
nas enchentes, inundações e alagamentos, conforme ilustrado na Figura 84 e
definido no Quadro 14.

Figura 84 – Definições de enchentes, inundações e alagamentos
Fonte: Groen, 2016.

Quadro 14 – Definição técnica dos problemas relacionados com sistemas de drenagem
Situação

Definição

Leito natural

Estado normal do curso hídrico ou canal de drenagem, com o
escoamento de base regularizado;

Enchente

Estado onde ocorre a elevação temporária do nível d’água no canal
de drenagem ou curso hídrico, atingindo a cota máxima de expansão,
sem ocorrer transbordamento;

Inundação

Estado onde ocorre o transbordamento das águas dos cursos hídricos e
canais de drenagem, atingindo as áreas marginais;

Alagamento

São acúmulos de água nas ruas e no perímetro urbano, ocasionados
por problemas de drenagem.

Fonte: Defesa Civil de São Bernardo do Campo/SP. Adaptado por Groen, 2016.
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Outro ponto importante está relacionado com o grande volume de água que se
concentra nos pontos de disposição final das águas pluviais. Na área urbana de
Dourados, os pontos de descargas da drenagem urbana são os córregos Rego
D’água, Água Boa, Paragem, Olho D’água, Laranja Doce, Chico Viegas e Córrego
da Lagoa.
Às margens dos córregos Rego D’água, Paragem, Laranja Doce e Água Boa são as
que estão mais sujeitas às inundações (Pepe et al, 2009). De acordo com este autor,
as áreas de fundo de vale dos córregos da sub-bacia do Rio Dourados estão mais
pressionadas em consequência da intensa e desordenada ocupação humana,
intensificado pelos equipamentos de infraestrutura que atende essa região, como a
presença de avenidas, comércio e residências sobre as cabeceiras e ao longo dos
cursos de água, além de ocupação irregular das margens por sub-moradias, ou
mesmo, ocupação imobiliária irregular, mas com lotes cadastrados.
Em 2011 a Defesa Civil de Dourados, juntamente com a SEMSUR e Assistência Social
e Habitação, realizaram um estudo onde identificaram e mapearam 19 áreas de
riscos no perímetro urbano, onde ocorrem alagamentos e inundações em períodos
intensos de chuvas. Este levantamento teve a finalidade de monitorar os danos
provocados por desastres naturais e atender as famílias que moram nestas regiões.
As inundações ocorridas no Jardim Clímax, situado próximo ao parque Antenor
Martins, resultam no aumento do volume das águas pluviais que deságua no córrego
Água Boa, causando o seu transbordamento. Nesta área, há presença de ocupação
irregular, com o assentamento popularmente conhecido como “Favela do Jardim
Clímax”, onde as moradias muito próximas das galerias de águas pluviais são
afetadas pelas inundações em períodos chuvosos (Tamporoski et al, 2012).
A região do Cachoeirinha é uma das mais atingidas por inundação, devido à
impermeabilização do solo à montante, acelerando e intensificando o escoamento
superficial, somado ao fato do nível d’água subterrânea ser raso e o solo rico em
argila, com baixa infiltração. Além do leito estar assoreado, em períodos de chuvas
intensas, ocorre o processo de extravasamento das águas do canal de drenagem
para as áreas marginais, quando a enchente atinge a cota acima do nível máximo
da calha principal do córrego.
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Outro fator importante é a existência de moradias muito próximas às margens dos
córregos, bem como o acúmulo de resíduos que contribuem para o estrangulamento
de seu curso em pontos estreitos e seu consequente transbordamento (Tamporoski et
al, 2012). Desta forma as residências situadas entre os córregos e na região destas
“vias” da água superficial sofrem com os alagamentos e as inundações. Em algumas
regiões há ainda o refluxo das águas do sistema de esgoto, como no caso do bairro
Cachoeirinha.
A Figura 85 apresenta algumas residências no bairro Cachoeirinha que sofreram
alagamentos em consequência da grande quantidade de chuva em curto espaço
de tempo e foram atendidas pela Defesa Civil (dados disponibilizados pela Defesa
Civil, 2016).

Figura 85 – Ocorrências de alagamentos no bairro Cachoeirinha
Fonte: Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, 2012.

Em 2012, nos bairros Joquei Clube e João Paulo II também houveram evento de
chuvas intensas, causando alagamento, onde em algumas moradias do bairro João
Paulo II a marca do nível de lâmina d’água chegou a uma altura de até 80 cm
(CPRM, 2015).
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A

B

Figura 86 – Ocorrências de alagamentos no bairro Jóquei Clube (A) e João Paulo II (B)
atendidos pela Defesa Civil
Fonte: Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, 2012.

As inundações também atingem os bairros Estrela Porã, Novo Horizonte e Parque do
Lago II e no Jardim Caiman, e nesse último, em algumas residências a água da chuva
já atingiu cerca de um metro e meio de altura (Tamporoski et al, 2012).
Outro problema no município são os loteamentos irregulares em áreas de
preservação ambiental, localizados ao longo do Córrego Paragem e na região do
alto e médio Córrego Laranja Doce, que eventualmente sofrem com inundações.
A Figura 87 identifica 19 pontos considerados áreas de riscos mapeados pela Defesa
Civil de Dourados em 2012.
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Figura 87 – Localização das áreas de riscos do perímetro urbano de Dourados
Fonte: Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, 2011.
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Conforme responsável pela Defesa Civil, alguns pontos do mapa de área de riscos
foram mitigados em razão do município ter executado obras de pavimentação de
ruas e calçadas, canalização de córregos e implantação de sistema de drenagem
nos últimos quatro anos.
A execução de projetos de drenagem demanda altos investimentos, sendo inviável
a implantação de um sistema de drenagem eficiente sem o subsídio financeiro
federal e estadual. Através de informações obtidas junto à página eletrônica da
Prefeitura Municipal de Dourados, elaborou-se o Quadro 15 com uma lista das
principais obras executadas após os desastres ocorridos no ano de 2012.
Quadro 15 – Principais intervenções na área de drenagem no município de Dourados/MS
DATA
BAIRRO
AÇÃO/INVESTIMENTO
02/2012

Centro

Drenagem na Rua Nelson Araújo

06/2012

Estrela Porã

R$ 1,8 milhão para drenagem e pavimentação

06/2012

Jardim Terra Roxa

Conclusão do serviço de Drenagem na Rua Frei
Antônio (W-17) para asfaltar. Investimento de R$
273 mil

06/2013

Vila Guarani

Início serviços de drenagem

12/2013

João Paulo II

Preparação de Joao Paulo II para asfalto e
drenagem

04/2014

Parque do Lago II / Nova
Dourados /

R$ 1,3 milhão/ R$ 1,4 milhão (drenagem e
pavimentação)

04/2015

Jardim Colibri e João Paulo II

R$ 43 milhões para investir em obras de
drenagem

2016

Jardim Londrina – Rua
Visconde Taunay

Ponte em construção (Córrego Rego D’Água) Investimento R$ 954.387,46 mil

2016

Jardim Londrina – Av.
Liberdade

Ponte finalizada (Córrego Rego D’Água) Investimento R$ 193.933,77 mil

R$ 3,608 milhões – implantação do sistema de
drenagem
Fonte: www.dourados.ms.gov.br. Adaptado por Groen, 2016.
07/2016

Jardim Monte Carlo

Segundo dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Planejamento de
Dourados (2016), através do Programa de Combate às Enchentes em Dourados,
foram realizadas intervenções em 13 setores, conforme apresenta a Figura 88.
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Figura 88 – Locais de intervenção para combate às enchentes na área urbana de Dourados/MS
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Os bairros Cachoeirinha e Clímax foram considerados locais de Alto Risco (R3 – Alto),
conforme um estudo realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) em
Dourados, para delimitação de áreas em Alto e Muito Alto Riscos a Enchentes,
Inundações e Movimentos de Massa no ano de 2015. De acordo com este relatório,
a falta de infraestrutura básica para o tipo de ocupação presente nas áreas, tais
como, saneamento básico adequado, drenagem e proteção superficial para retirar
as águas pluviais das margens dos córregos, pavimentação das ruas com sistema de
drenagem eficiente, são um dos pontos que predominam no setor de risco
delimitado.
Outros dois bairros citados pelo relatório da CPRM foram: João Paulo II e Jardim
Pantanal, relatando que existem constantes problemas de alagamento, atingindo
moradias e causando danos sociais e econômicos à população, devido à diversos
fatores, como: falta de um sistema de drenagem eficiente; o lençol freático da região
encontra-se em profundidades pequenas, o que faz com que o solo seja saturado
em eventos chuvosos de moderada a alta intensidade; falta de conscientização da
população que por muitas vezes joga diretamente nas ruas, calçadas e rios as águas
servidas e esgoto sem o devido tratamento (CPRM, 2016).
Próximo ao Jardim Pantanal, foram visitados os bairros Caiman e Santa Maria, onde
foram verificadas ruas sem asfaltamento e resíduos de construção civil nas vias
públicas, conforme é apresentado na Figura 89.

A

B

Figura 89 – Ruas sem asfalto no Jardim Santa Maria (A) e no Jardim Caiman (B)
Fonte: Groen, 2016.
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implantados posteriormente a implantação de capa asfáltica, bem como a ligação
das infraestruturas.
A Figura 91 apresenta os locais visitados, acompanhado pelo agente da Defesa Civil,
referente às regiões que ainda estão suscetíveis a riscos de inundações, mesmo após
algumas obras de drenagem realizadas nos locais, sendo estes: Parque das Nações I
e II, João Paulo II, Residencial Campo Dourado, às ocupações próximos aos córregos
Rego D’água e Água Boa, no bairros Cachoeirinha e Clímax.
De acordo com o relatório da CPRM, a região do bairro Itaípu não foi considerada
de Risco de Grau 3, porém, não deve ser descartado como uma área de risco, pois
foi constatado que o nível do lençol freático foi atingido devido às canalizações do
córrego Laranja Doce. Caso não seja acompanhado e monitorado, o problema
pode se agravar. Este cenário oferece riscos de contaminação do subsolo e
desencadeamento de processo erosivos de grande escala, como, ravinas,
voçorocas e colapso do solo (CPRM, 2015).
Na região do Jardim Água Boa (Item 2 - Figura 91), através do trabalho em campo
pela equipe da Groen, juntamente com o agente da Defesa Civil, foram identificados
“olhos d’águas” devido ao baixo nível do lençol freático, potencializando processos
erosivos.
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Para resolver os problemas decorrentes da drenagem inadequada em Dourados é
necessário realizar medidas eficazes que envolvem o planejamento urbanístico e
ambiental da cidade. O planejamento deve ser forma sistêmica e integrada, levando
em conta as relações entre as interferências humanas e o meio natural no âmbito do
manancial constituinte das bacias hidrográficas pertencentes ao território municipal
(Tamporoski et al, 2012).

DISTRITOS URBANOS

Nos dias 20 e 21 de setembro de 2016 a equipe técnica visitou os distritos do município
de Dourados, com intuito de caracterizar o sistema de drenagem urbana, através do
levantamento in loco dos dispositivos visíveis que compõem o sistema (sarjeta, bocas
de lobo, canais, etc). A Prefeitura Municipal de Dourados não dispõe de projetos
referentes ao sistema de drenagem nos distritos.
O acesso ao Distrito Vila Formosa, através da BR-163, distante aproximadamente 27
km da região central de Dourados. O distrito de Vila Formosa tem aproximadamente
20 quadras, com uma área de 26,3 ha, está parcialmente pavimentado, sem sistema
subterrâneo de drenagem, e verifica-se a descontinuidade do sistema superficial
(microdrenagem), tais como, as sarjetas e meio fios. Além disso, notou-se a disposição
inadequada de resíduos nas calçadas, falta de manutenção das vias e
precariedade do meio-fio e calçadas, em sua maioria com solo exposto, susceptível
e erosão superficial e o transporte e deposição dos sedimentos desagregados nas
vias públicas, conforme apresenta a Figura 92.
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Figura 92 – Vias pavimentadas e sistema de microdrenagem deteriorado no distrito de Vila
Formosa
Fonte: Groen, 2016

A rua Rui Barbosa do distrito Vila Formosa dá acesso ao distrito Macaúba com uma
distância de aproximadamente 7 km de estrada em leito natural, até a entrada pela
rua

Crisaldo

Ferreira

da

Silva,

única

rua

pavimentada.

O

distrito

tem

aproximadamente 30 quadras com uma área de 42,6 ha. Neste distrito não existem
ruas pavimentadas, sendo suas vias de terra batida com a presença de meio fio
somente nas principais, apresentando um sistema superficial de drenagem ineficaz,
com acúmulo de sedimentos próximo à sarjeta e poças d’águas, conforme é visto na
Figura 93.

Figura 93 – Vias de chão batido no distrito de Vila Macaúba com presença de águas
empoçadas
Fonte: Groen, 2016
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Os distritos Vila Macaúba e Indápolis estão interligados pela rodovia MS-274, distantes
aproximadamente 20 km. O distrito Indápolis tem uma área de 81,9 ha, com 34
quadras, apresenta uma infraestrutura melhor de drenagem, onde foi possível
verificar a presença de bocas de lobo, sarjetas e meio fios em boas condições, além
de pavimentação de suas vias, com um sistema subterrâneo de drenagem com
bocas de lobo de grelha.

Figura 94 – Vias pavimentadas no distrito de Indápolis e boca de lobo de grelha
Fonte: Groen, 2016

O acesso ao distrito Panambi, partindo do distrito Indápolis, é possível através da
rodovia MS-276, percorrendo 4,2 km e posteriormente seguindo por mais 9,3 km pela
rodovia MS-379 até a Av. Brasil no distrito Panambi. É um distrito pequeno com uma
área de 24,6 ha com 20 quadras. Foi verificado um grande acúmulo de sedimentos
junto às sarjetas em áreas de declive, possivelmente carreadas e depositadas no
local durante as chuvas nos dias anteriores, ocasionando danos ao sistema de
drenagem pela obstrução das canalizações.
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Figura 95 – Vias pavimentadas no Distrito Panambi
Fonte: Groen, 2016.

O acesso ao distrito Vila São Pedro é possível pela BR-163 e MS-276. Partindo do distrito
Panambi o acesso é pela BR-163, percorrendo 5,2 km. O distrito de Vila São Pedro
possui uma área de 53,05 ha com 45 quadras, vias pavimentadas e sarjetas em boas
condições em grande parte do distrito, porém, observa-se o acúmulo de sedimentos
próximos as sarjetas o que pode ocasionar obstrução dos canais de escoamento.

Figura 96 – Vias pavimentadas no Distrito Vila São Pedro
Fonte: Groen, 2016.

O distrito Itahum é um dos maiores distritos de Dourados, apresenta uma área de
132,23 ha, com aproximadamente 200 quadras. O distrito possui pavimentação
somente na rodovia de acesso a MS-270. Constatou-se a ausência de canais, meio
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fios ou sarjetas de qualquer tipo, além de suas vias de circulação estarem em solo
batido, os processos erosivos nesse cenário se tornam muito mais incisivos, sendo a
comunidade bastante afetada em épocas de chuva, com formação de atoleiros e
poças.

Figura 97 – Vias de solo batido e ponto de alagamento no Distrito Itaum
Fonte: Groen, 2016.

O distrito de Picadinha é o maior distrito no quesito de área, possui aproximadamente
200 ha, abrangendo também a comunidade quilombola Dezidério Felippe de
Oliveira, mas com pouca ocupação urbana, cerca de 10 quadras. O mesmo pode
ser acessado pela rodovia MS-162, a 17 km de Dourados. Referente ao sistema de
drenagem, apresentam as mesmas condições do distrito de Itahum, aonde não há
sistema de drenagem superficial ou subterrânea.
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Figura 98 – Vias não pavimentadas no Distrito Picadinha
Fonte: Groen, 2016.

Situado a 11 km do centro de Dourados, acessado pela BR-163, o distrito de Vila
Vargas é um dos mais desenvolvidos quanto a sua estrutura viária e de drenagem,
ocupando uma área de 6,72 ha, apresenta a malha asfáltica e o seu sistema de
drenagem superficial em boas condições, com suas sarjetas e meio fios conservados.

Figura 99 – Vias pavimentadas com sarjetas e meio fios em boas condições no Distrito Vila
Vargas
Fonte: Groen, 2016.
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9 DIAGNÓSTICO

DOS

SERVIÇOS

DE

LIMPEZA

URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Este diagnóstico consiste na descrição e avaliação da gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos no município de Dourados. Conforme a PNRS – Lei 12.305/2010, o
gerenciamento de resíduos sólidos envolve o conjunto de ações exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação
final

ambientalmente

adequada

dos

resíduos

sólidos

e

disposição

final

ambientalmente adequada dos rejeitos.
A NBR 10.004/2004 define resíduos sólidos, podendo estar nos estados sólido e semisólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar,
comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Os geradores podem ser pessoas
físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que produzem resíduos sólidos por
meio de suas atividades, nelas incluído o consumo. A Figura 100 apresenta de forma
sucinta o ciclo de vida dos resíduos sólidos.

Figura 100 – Ciclo de vida dos resíduos sólidos
Fonte: Groen, 2016.
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O Diagnóstico situacional dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos
Sólidos de Dourados foi iniciado a partir da revisão do Plano de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) de Dourados, exigido pela Lei n° 3.494 de 2011,
que instituiu a Política Municipal de Resíduos Sólidos. Em reunião com a Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) foram obtidos dados preliminares e,
posteriormente, realizou-se o diagnóstico in loco para identificação e detalhamento
das características do modelo de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos
municipais.

PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS SERVIÇOS

A Lei Complementar n° 214 de 2013 que estabelece a estrutura organizacional de
Dourados, atribui a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) à
competência de planejar, elaborar e executar, direta ou indiretamente, projetos de
administração, manutenção e obras de conservação e preservação dos espaços
públicos como praças, jardins, parques, áreas verdes, cemitérios, calçadas, guias e
sarjetas, bocas de lobo, bocas de dragão, poços de visita, logradouros e outros bens
pertencentes ao Município, em conjunto com a Secretária Municipal de
Planejamento. Além disso, deve coordenar a gestão e a execução, direta ou indireta,
dos serviços de iluminação e limpeza pública, coleta e destinação final do lixo,
capina, roçada, varrição e limpeza das vias e logradouros públicos, além da roçada
de terrenos particulares, mediante pagamento.
Portanto, a SEMSUR dispõe de contratos com algumas empresas para realização de
serviços relacionados a limpeza e manejo dos resíduos sólidos, conforme apresentado
na Figura 101.
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LITUCERA

FINANCIAL

ATITUDE AMBIENTAL

SEMSUR
RECICLANIP

A&A CONSTRUTORA

Figura 101 – Empresas prestadoras de serviços de limpeza urbana e manejo de RS
Fonte: Groen, 2016.

A SEMSUR também dispõe de parcerias com outras empresas/associações que serão
detalhadas por tipo de serviço e resíduos gerados no município de Dourados.

CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais (RSDC)

Os Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais - RSDC são aqueles provenientes das
residências, pontos comerciais e de prestação de serviços, que possuem
características semelhantes, e assim pertencentes a uma mesma categoria. Os RSDC
são basicamente constituídos por plásticos, papéis, metais, vidros, restos de alimentos,
sanitários, folhas, entre outros.
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Para melhor entendimento dos serviços envolvendo esses materiais, os itens a seguir
apresentam as etapas relacionadas à gestão e gerenciamento dos Resíduos Sólidos
Domiciliares e Comerciais.

Geração e acondicionamento

De acordo com a Lei Municipal nº 1.067/1979, que institui o Código de Posturas do
Município de Dourados, em seu Capítulo X - da Limpeza Pública e do Controle do Lixo
- artigo 90º estabelece a obrigatoriedade de acondicionamento dos resíduos
provenientes de habitações “em vasilhames apropriados, metálicos, providos de
tampa ou acondicionados em sacos plásticos apropriados pra tal e de acordo com
a capacidade, dimensões e material estabelecidos pelo órgão de limpeza pública
da Prefeitura e deverão ser mantidos em boas condições de utilização”. Ademais, a
desobediência desta recomendação, ainda segundo a Lei supracitada poderá
ocasionar a apreensão dos recipientes de acondicionamento, além da aplicação
de sanções, quando cabível.
No município de Dourados não existe padronização na forma de acondicionamento
temporário dos RSDC, prejudicando o processo de coleta, em geral com excesso de
peso, acondicionados diretamente sobre os passeios públicos, conforme ilustrado na
Figura 102. Este procedimento facilita o acesso de animais que, rompendo os sacos
plásticos acondicionados dispersam os resíduos, gerando impactos ambientais
adversos que incluem a poluição visual, mau odor, proliferação de vetores, além de
dificultar a circulação de pedestres e a eficiência no serviço de coleta.
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Figura 102 – Formas não padronizadas de acondicionamento dos RSDC encontrados no
município
Fonte: Groen, 2016.

Portanto, uma maior fiscalização e conscientização da população a respeito da
problemática do acondicionamento inadequado dos RSCD torna-se necessário,
assim como uma padronização do modelo de disposição dos resíduos para coleta.

Coleta e transporte

A SEMSUR dispõe de um contrato de prestação de serviços com a empresa Financial
Ambiental, a qual fica responsável pela realização dos serviços de coleta e transporte
dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais de Dourados.
Segundo o SNIS, o serviço de coleta atende um total de 208.740 habitantes do
município, sendo 193.560 referente à população urbana, valor que representa 99,30%
da população total do município e 99,94% da população urbana, sendo a geração
per capita e resíduos domiciliares na ordem de 0,99 kg/hab.dia. O custo unitário da
coleta diurna situa-se no valor médio de R$ 112,5 por tonelada, entretanto, não é
cobrado da população qualquer taxa pelo serviço prestado.
Aproximadamente noventa colaboradores terceirizados estão alocados em funções
no setor de coleta e transporte de RSDC, representando 0,49 empregados/1.000hab,
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produtividade

média

de

coletores

e

motoristas

na

ordem

de

2.420,29

km/empregado.dia e frota de veículos constituída de caminhão basculante
(carroceria ou baú), caminhão compactador, caminhão poliguindaste e trator
agrícola com reboque.
Segundo dados do SNIS (2014), a quantidade total anual de RSCD coletados por
agentes públicos e privados foi de 75.179 toneladas, em que 66.250 toneladas foram
coletadas pela Financial, 678,4 toneladas por associações de catadores com o apoio
da Prefeitura Municipal e 8.250,6 toneladas coletados por outros executores.

Quadro 16 – Coleta e transporte de RSDC de Dourados
PERÍODO

QUANTIDADE (tonelada)

Junho/2015

5.311,86

Julho/2015

5.301,76

Agosto/2015

5.218,17

Setembro/2015

5.470,20

Outubro/2015

5.447,56

Novembro/2015

5.323,95

Dezembro/2015

6.683,02

Janeiro/2016

6.373,18

Fevereiro/2016

5.491,12

Março/2016

5.771,39

Abril/2016

5.296,95

Maio/2016

5.359,26

Junho/2016

5.033,65

TOTAL

75.179

Fonte: SEMSUR, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A coleta de RSDC é dividida em setores e abrange toda a área urbana da sede
municipal e dos distritos, de segunda a sábado, no período diurno e noturno. A
frequência de atendimento a esses setores é de 94% de 2 a 3 vezes por semana e 6%
com frequência diária.
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No total, o município é dividido em 33 setores, sendo que do setor 01 ao 30 são os
pertencentes ao perímetro urbano, conforme ilustrado na Figura 103, que seguem as
seguintes frequências:

 Diário (noturno): setores 01 (centro) e 02 (centro);
 Segunda, quarta e sexta-feira (diurno): setores 15 ao 22;
 Segunda, quarta e sexta (noturno): setores 03 ao 08;
 Terça, quinta e sábado (diurno): setores 23 ao 30;
 Terça, quinta e sábado (noturno): setores 09 ao 14.
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Figura 103 - Setorização da coleta dos RSCD do perímetro urbano de Dourados/MS
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9.2.1.2.1 Coleta de Resíduos Urbanos nos Distritos

A coleta de resíduos urbanos nos distritos de Dourados é de responsabilidade da
prefeitura de Dourados, sendo realizada pela empresa Financial, sendo divididos em
3 setores de coleta, conforme mostra a Figura 104.

Setor 31

Setor 32

Setor 33

Distritos (BR-163):

Distritos (BR-163):

Distritos (MS-270):

Vila São Pedro

Vila Vargas

Picadinha

Panambí

Vila Formosa

Itahum

Indápolis

Macaúba

Período:

Período:

Período:

Diurno

Diurno

Diurno

Quarta - Sábado

Terça - Sexta

Segunda - Quinta

Figura 104 – Distribuição de coleta dos distritos de Dourados em setores

Reciclagem e compostagem

O município realiza coleta seletiva dos resíduos domiciliares que tem potencial para
reciclagem, na modalidade porta-a-porta, desempenhada pela Financial, onde são
encaminhados à AGECOLD. Nesta associação também são recebidos materiais
recicláveis de empresas conveniadas com a Prefeitura e população em geral.
A taxa de cobertura da coleta seletiva na modalidade porta-a-porta ainda se
apresenta incipiente, sendo apenas 9,55% do município atendida por esse serviço.
Essa baixa abrangência se reflete na limitada taxa de recuperação de recicláveis
em relação à quantidade de RSCD coletados, apenas 0,56% (SNIS, 2014).
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Ainda de acordo com dados do SNIS (2014), cerca de 49,4% do total de materiais
reciclados são constituídos de papel e papelão, contabilizando 224,1 toneladas, em
sequência estão os metais com 25,4%, plásticos representando 13,2% e vidros com
12%.
A coleta seletiva é realizada em alguns bairros do munícipio, e em empreendimentos
que foram solicitados junto à prefeitura municipal e a empresa Financial. O Quadro
17 apresenta uma lista dos bairros em que é realizado a coleta seletiva. Importante
ressaltar que, conforme o técnico responsável pela Financial, estes bairros não são
atendidos em sua totalidade, ou seja, a coleta não abrange 100% dos bairros citados.

Quadro 17 – Lista dos bairros que passa Coleta Seletiva
NOME DOS BAIRROS
Vila Maxwel
Vila Corumbá
Distrito
Industrial
de
Altos do Indaiá
Dourados
Jardim Paulista (Shopping
Jardim América
Center
Vila Industrial
BNH 2° Plano
Terra Roxa
Vila Santana
Vila Aurora
Portal de Dourados
Vila Planalto
Jardim Central
Chácara 38
Parque Alvorada
Vila Lili
Vila Progresso
Jd. Ipiranga
Vila Aracy
Hyran P. Matos
Altos da Monte Alegre
Vila Barros
Vila Melo
Portalzinho
BNH 3º plano
Jd. Europa
Total = 40 bairros
Fonte: Financial Ambiental, 2016.

Vila São Luiz
Vila Helena
MS 156 (TV Rit)
Centro
Jd. Aline
Jd. Murakami
Jd. Marília
Vila Rosa
Vila Índio
Jd. Ipacaraí
Vila Esperança
Chácara Caiuás
Jardim Mônaco

O Quadro 18 apresenta alguns pontos comerciais e residências em que a Financial
coleta

os

materiais

respectivamente.
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Quadro 18 – Locais e periodicidade de coleta dos materiais reciclados em Dourados/MS
DIA
SEGUNDA
TERÇA

LOCAL
Hipermercado Extra; Lubrifil; HU; Jd. Ipacaraí, Edifício Flamboyan;
CDM; Coamo (Perimetral); Marta Campos; UPA; Residencial
Maanain
Hipermercado Extra; Vila Planalto; Coleta entre rua Firmino V. Matos
e Ruas dos Missionários, PegPac Nutrição Animal

Shopping Center; Edifício Ciro Melo; Edifício Maison Versalles; Igreja
Luterana
Hipermercado Extra; Justiça Federal; Edifício Flamboyan; Ministério
da Agricultura; CDM; Depilação Marroquina; Banco Brasil, Justiça
QUINTA
Federal (Rua Ponta Porã), Lanche Dog King; Edifício Maison
Versalles; Edifício Rivieira; Rua Antônio Carvalho, Rua Manoel
Santiago, Quintino Bocaiuva na Vila São Luiz.
Hipermercado Extra; Indústria Embalagens Inflex; Marta Campos;
SEXTA
CDM; TV Rit (Rod, MS 156); Coamo (Perimetral); Brasil Logística;
Hospital Evangélico; Hospital da Vida; Bunge
BNH 3º plano; Rua Manoel Santiago ao Jardim Mônaco; Jd. Europa;
SÁBADO
Portal de Dourados
Fonte: Financial Ambiental, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
QUARTA

PERÍODO
Diurno
Diurno
Diurno

Diurno

Diurno
Diurno

O material é coletado e encaminhado para a AGECOLD – Associação dos Agentes
Ecológicos de Dourados (Figura 105), responsável pela triagem dos resíduos
recicláveis e que realiza a sua comercialização.

Figura 105 – Localização da sede da AGECOLD de Dourados
Fonte: Groen, 2016.

Quanto as unidades de compostagem o município ainda não possui, e segundo a
SEMSUR, a Financial Ambiental, empresa responsável pela gestão do aterro sanitário,
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possui um projeto para implantação de uma futura unidade, porém, a implantação
é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, que no atual momento, não dispõe
de recursos financeiros suficientes para a instalação da unidade.
Destaca-se também que além da coleta seletiva de recicláveis, existem campanhas
realizadas pelo setor privado, para a conscientização da população sobre o
descarte de óleo de cozinha. O IMAM vem apoiando está realização, divulgando
empresas e estabelecimentos que recebem estes resíduos (Figura 106), e são
coletados por empresa especializada para reciclagem dos mesmos.

PBLopes/ Scania, Av Weimar G. Torres depois da Pedágio;

Jard. Santo André está na R. Ediberto Celestino de Oliveira c/ a Adroaldo Pizzini
na Frutaria Ipanema quase em frente a igreja;
Jard. Cachoeirinha, está localizado na estação de tratamento (ETE Água Boa)
da Sanesul na R. Ernesto de M. Carvalho, 52;

CRAS na Rua Eulália Pires S/N;

Jardim Izidro Pedroso, na Rua Luis Egídio de Cerqueira na Força Naciona;l

TV Grandourados, Rua Ponta Porã esquina com a Hayel Bon Faker, em frente a
Vila Cabo;
Jard. Novo Horizonte, Rua Eurides de Mattos Pedroso, Sn - Posto de Saúde
unidade 16;

Santa Brigida, Rua Delfino Garrido, 1257;

Rua Aquidauna com Ciro Mello, Padaria Trygus;

Corpo de Bombeiros, R. Presidente Vargas.

Figura 106 – Pontos de coleta de óleo comum
Fonte: IMAM, 2016.
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Disposição final

Desde 2004, Dourados dispõe de aterro sanitário (Figura 107) para a destinação final
dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais coletados no município, alternativa
viável quando se objetiva a mitigação de impactos ambientais adversos, segundo
recomendações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº. 12.305/2002,
evitando riscos à saúde pública e à segurança.
Conforme informações repassadas pela empresa Financial, responsável pela gestão
e operação do aterro sanitário, o terreno onde está localizado possui 50 hectares, no
qual 15,75 hectares foram destinados ao aterramento dos resíduos.

Figura 107 – Aterro Sanitário municipal de Dourados/MS
Fonte: Groen, 2016.

9.2.1.4.1 Funcionamento do Aterro Sanitário

Conforme informações repassadas pelos responsáveis pela empresa Financial, foram
projetadas 7 trincheiras para receber os RSDC, sendo que atualmente (julho/2016) já
se encontrava em operação a 3ª trincheira e iniciando a execução da 4ª trincheira
para começar a operação.
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Os resíduos são expostos pelo menor tempo possível, ao atingir a altura de 2,0 metros,
a camada (ou célula) de lixo é coberta com terra a uma espessura de
aproximadamente 30 centímetros. O material de cobertura é depositado na base da
célula e, em seguida, espalhado e compactado sobre os resíduos pelo trator de
esteira. Ele também é aplicado de cima para baixo, isto é, à medida que a camada
vai sendo construída, o material de cobertura vai sendo depositado e aplicado na
superfície superior da camada de resíduos.
Em virtude da operação do aterro de Dourados ser no período integral, não é possível
a realização da cobertura total dos resíduos, já que é necessária uma frente de
serviço descoberta para a descarga dos veículos coletores. Após a cobertura total,
os taludes são protegidos com grama, para evitar a perda do material de cobertura
devido à chuva.
Após o encerramento da disposição de resíduos na área do aterro sanitário de
Dourados, a empresa realizará mais uma cobertura de 0,3 metros com o objetivo de
diminuir a percolação da água de chuva através do maciço de resíduos, diminuindo
assim o volume de chorume a ser tratado. Por último, na camada final será
executada o plantio de grama nas áreas onde ainda não exista cobertura verde.
O Aterro, que funciona desde 2004, possui a previsão de vida útil de 30 anos desde o
início de sua operação. Uma vez utilizando o método de aproveitamento de área
para dispor os resíduos, o período se estenderá por mais 18 anos. Ao final deste
período, para reintegrar a área do aterro as características apresentadas no entorno,
será realizado o plantio de árvores nativas sobre o talude, tomando-se o cuidado em
manter um afastamento mínimo dos queimadores de gases.
9.2.1.4.2 Estrutura do Aterro Sanitário

O aterro possui as seguintes instalações que oferecem as condições ideais para sua
operação, conforme dados recolhidos em entrevista junto a empresa Financial:

344

Plano Municipal de Saneamento Básico
Dourados - MS

Diagnóstico Técnico-Participativo

 Isolamentos
O isolamento do aterro é imprescindível para a manutenção da ordem e do bom
andamento das obras. Com a função de limitar a ação de catadores, animais e
outros elementos estranhos que possam vir a prejudicar a operação do aterro, a área
é completamente protegida por cerca com fios de arame farpado. Para isso foram
necessários 3.312,9 metros de cerca, constituída de 1.326 mourões, 49.694 metros de
arame farpado.
 Portaria: Guarita
Destina-se ao monitoramento da entrada e saída de veículos do aterro e controle
dos resíduos que ali serão dispostos. A guarita tem 125,46 m² de área construída em
alvenaria, incluindo balança e galpão.
 Balança
Destina-se ao controle e quantificação dos resíduos destinados ao aterro sanitário,
bem como ao controle de entrada de material para a execução de acesso e drenos.
A pesagem constante dos resíduos fornece ainda dados estatísticos de grande valor
na avaliação da vida útil do aterro, bem como da variação da produção de resíduos
ao longo do tempo.

 Oficina/almoxarifado
Utilizado para reparos dos equipamentos utilizados na operação do aterro sanitário
(retroescavadeira, trator de esteira, caminhão basculante, etc.), bem como estocar
materiais para uso dos funcionários lotados no aterro. Esta unidade tem 308,05 m² de
área.

345

DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

 Pátio para estocagem de materiais
Os materiais de consumo no aterro, como cascalho, pedras, tubos, terra e meiascanas de concreto ficam convenientemente estocados em área especialmente
reservada a esse fim. Esses materiais têm custo elevado, devendo, portanto, serem
evitadas as mudanças constantes de local que resultem em danos e perdas de
materiais, com consequentes prejuízos.
 Iluminação
Como o aterro opera em tempo integral, isto é, nos períodos diurno e noturno, é
indispensável um sistema de iluminação nos acessos e, principalmente, na frente de
descarga. Esta medida visa garantir condições de operacionalidade e segurança
tanto ao pessoal e aos equipamentos que trabalham no aterro quanto àqueles
responsáveis pelo transporte dos resíduos.
 Sinalização
Visa identificar o local e orientar motoristas e operadores quanto aos locais corretos
de trânsito e descarga dos resíduos, bem como informar os limites de velocidade de
trafego no interior da área do aterro.
 Sanitário/Cozinha/Administração
Setores de apoio para uso higiênico dos funcionários no aterro sanitário, e também
local onde os mesmos farão suas refeições e funcionamento da sede administrativa.
Esta unidade tem 243 m² construída em alvenaria.
OPERAÇÃO E SISTEMAS DE TRATAMENTO

 Acessos
Para manutenção dos acessos permanentes são tomadas as seguintes medidas:
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Escavação

e

manutenção

de

valetas

laterais

(sarjetas)

para

escoamento das águas pluviais;


Lastreamento periódico com material de cobertura (brita, cascalho ou

caliça), principalmente nos trechos em que o solo apresentar baixa
capacidade de carga;


Melhoria da pista nos trechos com declividade acentuada ou que

apresentarem depressões que causem empoçamento.
Os acessos construídos sobre as células de lixo, com largura média de 6 metros,
possuem como subleito a camada de 30 centímetros de argila compactada que
recobre o aterro, sobre a qual há uma camada de 20 centímetros de cascalho. Para
garantir melhor sustentação do acesso sobre a massa de lixo, antes da camada de
argila é feita uma camada de resíduos vegetais (galhos) de no mínimo 20 centímetros
de espessura.
 Drenagem Pluvial
À medida que a massa de resíduos sólidos vai avançando e formando as células e
as camadas, a drenagem pluvial acompanha obrigatoriamente a evolução do
aterro.
Assim que os taludes estiverem na cota correta e devidamente cobertos, são
assentadas as canaletas de concreto com diâmetro de 30 centímetros no pé dos
taludes, sendo as águas encaminhadas aos canais de drenagem dos taludes.
Além disso, na frente de descarga de lixo, existem valetas escavadas no solo de
cobertura de modo a encaminhar as águas da chuva ali precipitadas, evitando o
acúmulo de água neste ponto durante os dias de chuva.
 Drenagem de Líquidos Percolados
Todo o escoamento do chorume do interior da massa de lixo depende da eficiência
do sistema de drenagem. Uma drenagem deficiente pode deixar os acessos úmidos
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e o chorume acumulado na massa de lixo pode aflorar pelos taludes e superfície de
cobertura.
Durante a operação do aterro, os drenos são construídos verticalmente e
horizontalmente de forma a direcionar os líquidos para a estação de tratamento de
lixiviados.
 Drenagem de gases
Cada dreno é formado por um sistema de camisa deslizante que consiste em um
tubo de concreto com 1 metro de comprimento por 60 centímetros de diâmetro
preenchido com pedra pulmão (6”), atravessando no sentido vertical todo domínio
do aterro e dispostos à distância de 50 metros entre si.
À medida que as camadas de lixo vão sendo formadas, estes tubos são preenchidos
com pedra de mão, permanecendo sempre próximos à superfície.
Buscando-se um melhor funcionamento dos sistemas de captação e queima de
gases e de drenagem de percolados, os drenos verticais e horizontais são interligados
nos pontos onde estes se cruzam, formando assim uma malha de drenagem de
líquidos e gases.

Figura 108 – Identificação dos drenos de gases verticais
Fonte: Groen, 2016.
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 Tratamento de Líquidos Percolados
O sistema de tratamento dos líquidos percolados adotado no Aterro Sanitário de
Dourados é composto por um tanque de homogeneização, por duas lagoas
anaeróbias, uma lagoa facultativa e uma lagoa de maturação.

Figura 109 – Lagoas de tratamento dos líquidos percolados do aterro sanitário de Dourados/MS
Fonte: Groen, 2016.

Segundo dados repassados pela empresa Financial, a eficiência do sistema de
tratamento de efluentes foi projetada para alcançar 60%. No momento os únicos
parâmetros que não estão em conformidade são de DBO5,20ºC no valor de 337,4 mg/L
e nitrogênio amoniacal no valor de 135 mg/L (segundo a última análise de efluentes
realizada). A resolução CECA 36/2012 estabelece limites para o DBO5,20ºC no valor de
100 mg/L e nitrogênio amoniacal no valor de 20 mg/L. Por enquanto, como esses
parâmetros não estão atendendo a normativa, é realizada a circulação do
percolado para o maciço de resíduos. Porém, existe um projeto para a ampliação
do sistema de tratamento com: filtro biológico duplo (grosso), filtro biológico duplo
(fino) e sistema wetlands – plantas aquáticas. Com essa ampliação é possível que o
aterro se enquadre dentro de todos os parâmetros da legislação vigente.

349

DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

 Frente de Trabalho
A frente de trabalho ou de descarga é construída de tal forma que os caminhões
cheguem o mais próximo possível da massa de resíduos, tanto em dias secos quanto
em dias de chuva. Para isto, preza-se pela manutenção (cascalhamento e
compactação do acesso do virador) das vias.
Na construção do virador e acessos secundários, sobre a massa de lixo são
comumente utilizados resíduos vegetais (cascalhos e árvores, restos de podas etc.),
que são espalhados e compactados pelo trator de esteiras nestes locais, não
deixando pontas ou quinas para que não existam problemas com a perfuração e
corte de pneus. Após o trabalho de compactação, a área é regularizada com uma
camada de no mínimo 20 cm de cascalho.
Na área de descarga, ou frente de trabalho, permanece o mínimo possível de
resíduos descobertos, dependendo do volume de resíduos que o aterro recebe
diariamente.

Resíduos de Limpeza Urbana (RLU)

Este tópico aborda resíduos oriundos da limpeza urbana, referentes aos serviços de
varrição e manutenção de vias e logradouros e serviços de roçada, capina e poda.
São elencadas as formas de gerenciamento adotadas, da coleta à disposição final.
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Varrição e manutenção de vias e logradouros públicos

O município de Dourados dispõe de um
contrato de prestação de serviços com a
empresa Litucera, a qual fica responsável
pela limpeza e conservação de vias
públicas, envolvendo: lavagem e varrição
manual de ruas pavimentadas, avenidas,
calçadas, praças, cemitérios municipais e
logradouros públicos, limpeza de grelhas,
boca de lobo e caixas coletoras, capina,
raspagem e roçada mecanizada com
acabamento,

coleta

manual

e

mecanizada com transporte de entulho e

Figura 110 – Funcionário da empresa
Litucera realizando trabalho de varrição
Fonte: Groen, 2016.

terra, pintura de meio fios, catação manual
de papeis, plásticos, vidros, recolhimento de animais mortos em vias e logradouros,
limpeza e conservação de áreas verdes. Conforme o contrato firmado, a empresa
Litucera deve disponibilizar 270 funcionários para realização dos serviços. Contudo,
esta quantidade pode variar, seja por necessidade de serviço ou por adequação a
ajustes financeiros, onde a prefeitura comunica com 30 dias de antecedência a
demanda a ser atendida pela contratada.
O valor do contrato para os serviços de varrição manual das vias e logradouros
públicos é de R$ 83,46 km/eixo-rua, já a capinação, raspagem e roçada manual
possui custo total de R$0,43/m².
Conforme dados repassados pela empresa responsável pelo serviço, o Quadro 19
apresenta os valores de contrato e reajustes realizados para cada tipo de serviço
prestado.
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Quadro 19 – Valores de medição para prestação dos serviços de varrição e limpeza dos
logradouros públicos
ITEM

01

02

03

04

05

06
07

08

09

10
11

CONTRATADO

1º ADITIVO

2º ADITIVO

REAJUSTE

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO

DIFERENÇA

km/
eixo-rua

83,46

90,13

98,43

8,30

H/H

26,00

28,08

30,67

2,59

m²

0,43

0,46

0,50

0,04

m²

0,15

0,16

0,17

0,01

Hora/
veic/
máquina

138,36

149,41

163,17

13,76

Km/mês

158,34

170,99

186,74

15,75

H.a

124,23

134,16

146,52

12,36

Equipe/Mês

11.252,93

12.152,04

13.271,24

1.119,20

Equipe/Mês

22.473,04

24.268,64

26.503,78

2.235,14

Hora/
Homem

19,09

20,62

22,52

1,90

Hora /
homem

18,84

20,35

22,22

1,87

DESCRIÇÃO
Varrição manual de
vias e logradouros
públicos - Lote 01
Limpeza de grelhas,
bocas de lobo e
caixas coletoras
Capinação,
Raspagem e roçada
manuais
Raspagem e Roçadas
Mecanizadas com
acabamento
Coleta Manual e
Mecanizada com
Transporte de entulho,
terra e materiais
correlatos

UNID

Pintura de Meio Fio
Catação Manual de
Papéis, Plásticos,
Vidros e Correlatos
Recolhimento de
animais mortos em
vias e logradouros
públicos
Lavagem de feiras,
praças, vias e
logradouros públicos
Limpeza e
conservação de áreas
verdes
Serviços correlatos

Fonte: Empresa Litucera, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

O município possui serviços de capina e roçada mecanizada, entretanto, a varrição
é operada de forma manual.

Podas

O serviço de poda de árvores do município é realizado pela empresa A&A
Construtora e Incorporações Ltda., sendo executado com a periodicidade diária em
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todo o município. Nos distritos, o serviço ocorre quando os moradores comunicam ao
setor de paisagismo da prefeitura, que posteriormente encaminha uma equipe para
realização deste serviço.
Já a coleta e encaminhamento para os locais de disposição final dos materiais é
realizada pela empresa Litucera.
Dourados dispõe de três Ecopontos para recebimento de galhos, troncos e resíduos
vegetais resultantes de podas e jardinagens. Conforme informações repassadas pelo
IMAM, a seguir são detalhados o funcionamento de cada ecoponto:
 Ecoponto 01: Rua Honduras, Parque das Nações I, próximo ao túnel de acesso
ao Bairro (onde funciona o Viveiro de Mudas). Esta Unidade dispõe de um
picador de galhos, o material recebido é triturado e fica à disposição de
agricultores, assentamentos, e comunidade em geral para uso em
compostagem e adubação orgânica. O material derivado do picador é
distribuído de forma gratuita a população.

Figura 111 – Ecoponto de galho localizado na Rua Honduras, Nº 10
Fonte: Groen, 2016.

 Ecoponto 02: Rua Projetada 3, esquina com corredor 2, fundos da Cohab II (Via
Parque). Esta unidade é apenas de recebimento, todo material entregue no
local é encaminhando a unidade 1 para passar pelo picador. A limpeza nesta
área deve ser semanal, para isso deve ser disposto caminhões caçambas e
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pá carregadeira. No local há um servidor terceirizado que realiza o controle
de recebimento dos materiais;
 Ecoponto 03: Rua Lindalva Ferreira, esquina com R. Sérgio Melgarejo, Parque
do lago II. Esta Unidade operava somente como recebimento, porém
encontra interditada pelo Corpo de Bombeiros após incêndio criminal ocorrido
no mês de setembro de 2016.

Figura 112 – Ecoponto de galho localizado na Rua Lindalva Ferreira, Lote 01 e Quadra 13
Fonte: Groen, 2016.

Em visita in loco realizada pela equipe Groen em Setembro de 2016, no Ecoponto da
Rua Lindalva Ferreira (Figura 112), verificou-se que o local vem sendo alvo de
inúmeras reclamações dos moradores do entorno, que em decorrência da demora
para receber limpeza e com acúmulo do material orgânico, vem ocorrendo a
proliferação animais peçonhentos.
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Outro grande problema diagnosticado in loco é a queima dos galhos. De acordo
com a SEMSUR (2016), a limpeza no ecoponto deve ser feita a cada dois dias. Os
troncos das árvores são encaminhados à aldeia indígena ou recolhidos pela
população para utilizá-los como lenha, tanto em casa como em empresas.

Disposição final

Os resíduos provenientes da limpeza urbana pública, descritos nos tópicos anteriores,
são transportados para o aterro municipal, onde são depositados conforme
operação do aterro.

Resíduos de Serviço de Saúde (RSS)

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) nº 306, de 07 de dezembro de 2004, dispõe sobre o regulamento
técnico para o gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Além deste
dispositivo legal, cita-se a CONAMA nº 283 de 2001 e n° 358 de 2005, que dispõe sobre
o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde.
Segundo as resoluções supracitadas, os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são “os
resíduos oriundos de todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde
humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de
campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e
serviços

onde

se

realizem

atividades

de

embalsamento

(tanatopraxia

e

somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias, inclusive as
de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros
de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores,
distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades
móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem,
entre outros similares”.
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A Resolução CONAMA n° 358/2005 classifica os Resíduos de Serviço de Saúde da
seguinte forma:
 Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por
suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar
risco de infecção;
 Grupo B: resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco
à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características
de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade;
 Grupo C: quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que
contenha radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação
especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN
e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista;
 Grupo D: resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico
à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos
domiciliares. Quando for passível de processo de reutilização, recuperação ou
reciclagem

devem

atender

às

normas

legais

de

higienização

e

descontaminação, caso contrário, devem ser encaminhados ao aterro
sanitário de resíduos sólidos urbanos;
 Grupo E: materiais perfurocortantes ou escarificantes. Devem receber
tratamento específico de acordo com a contaminação química, biológica ou
radiológica e ser acondicionados para coleta em coletores estanques, rígidos
e hígidos, resistentes à ruptura, à punctura, ao corte ou à escarificação.
Dentre suas preconizações os instrumentos legais supramencionados e a Lei Federal
nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, definem que os
geradores de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) devem, obrigatoriamente,
elaborar Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), de
acordo com a legislação vigente e compatível com as normas locais relativas à
coleta, transporte e disposição final dos mesmos, estabelecidas pelos órgãos locais
responsáveis e normas da vigilância sanitária.
O PGRSS deve abordar as ações referente à minimização de geração dos resíduos,
segregação, acondicionamento, coleta e transporte interno, armazenamento
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temporário, armazenamento externo, coleta e transporte externo e tratamento e
disposição final para os diferentes Grupos de RSS gerados.
A Prefeitura Municipal tem responsabilidade sobre os RSS gerados pelas repartições
públicas, onde atualmente a SEMSUR contrata a empresa Atitude Ambiental para
realizar a coleta e destino final.
Segundo a empresa responsável, a coleta é realizada em 62 pontos (Quadro 20),
incluindo farmácias, clínicas, postos de saúde, hospitais, escolas, com frequência
média de 2 a 3 dias por semana de acordo com a demanda. Entretanto, as empresas
particulares têm a obrigação de dar destinação correta aos Resíduos de Serviço de
Saúde gerados pelas mesmas, realizando a contratação de empresas que prestam
esse tipo de serviço para a destinação correta dos resíduos.

Quadro 20 – Locais de realização da coleta dos RSS
ESTABELECIMENTOS

ENDEREÇOS

1

PAM - PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO

R. WANILTON FINAMORE, 960

2

POSTO DE SAUDE IZIDRO PEDROSO

TRAVESSA S/N

3

POSTO DE SAUDE JDIM SANTO ANDRÉ

MATO GROSSO

4

C.S.U POSTO DE SAUDE

SALVIANO PEDROSO

5

POSTO DE SAUDE 4° PLANO

MANUEL RASSELEM, 2280

6

POSTO DE SAUDE CAMPO DOURADO

ALAMEDA DOS DIAMANTES

7

POSTO DE SAUDE VILA CACHOEIRINHA

ERNESTO DE CARVALHO S/N

8

POSTO DE SAUDE VILA HILDA

INDEPENDENCIA, 997

9

POSTO DE SAUDE JD. CUIABAZINHO

CLOVIS BEVILAQUA, 336

10

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS

R. MONTE CASTELO, 654

11

SECRETARIA DA SAUDE

R. CORONEL PONCIANO

12

POSTO DE SAUDE BEM - TE - VI

R. DAS JAQUEIRAS

13

ESCOLA NEY FIORAVANTE

R. JOSI GARCIA PIRES

14

POSTO DE SAUDE VILA VIEIRA

R. JOSEFA C. DA SILVA

15

POSTO CABECEIRA ALEGRE

16

HEMOCENTRO

17

POSTO DE SAUDE JOÃO PAULO II

R. CABRAL
R. VALDEMIRO DE SOUZA, 200 - V.
INDUSTRIAL
R. CUIABA, 5990

18

POSTO DE SAUDE PARQUE DAS NAÇOES I

R. FILOMENO J. PIRES, 5568

19

POSTO DE SAUDE PARQUE DAS NAÇOES II

R. JOSÉ VALERIO DOS SANTOS, 350

20

ESCOLA M. ETALIVIO PENZO

R. ROSAMIRO RODRIGUES, 230
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ESTABELECIMENTOS
21

ESCOLA M. CLORI BENEDETTE

R. ATENAS, 355

22

POSTO DE SAUDE JOCKEY CLUBE

R. ALEGRETE S/N

23

POSTO DE SAUDE

DISTRITO DE INDAPOLIS

24

POSTO DE SAUDE

DISTRITO VILA SÃO PEDRO

25

POSTO DE SAUDE

DISTRITO VILA VARGAS

26

DISTRITO PANAMBI

28

POSTO DE SAUDE
ESCOLA LAUDE
MIRA C. DE MELO
POSTO DE SAUDE JDIM MARACANÃ

29

POSTO DE SAUDE JD. CARISMA

R. PROJETADA C.

30

ESCOLA M. SOCRATES CAMARA

R. PROJETADA V.

31

POSTO DE SAUDE JD. OURO VERDE

R. MONTE ALEGRE, 1515

32

ESCOLA M. A. CAMPOS BELO I

RUA: IGUASSU

33

POSTO DE SAUDE JD. PIRATININGA

RUA: IGUASSU, 4810

34

POSTO DE SAUDE VILA INDIO

R. PONTA PORÃ

35

POSTO DE SAUDE VILA ROSA

R. HUMBERTO DE CAMPOS, 55

36

POSTO DE SAUDE CHÁCARA DOS CAIUAS

R. DOS CAIUAS, 1705

37

POSTO DE SAUDE NOVO HORIZONTE

R. LAURO M. DE MATOS, 1634

38

POSTO DE SAUDE JAGUAPIRU I

ALDEIA JAGUAPIRU

39

POSTO DE SAUDE JAGUAPIRU II

ALDEIA JAGUAPIRU

40

POSTO DE SAUDE BORORÓ II

ALDEIA BORORÓ

41

POSTO DE SAUDE ALTOS DO INDAIÁ

R. EISEI FUJINAKA

42

POSTO DE SAUDE BORORÓ I

ALDEIA BORORÓ

43

ESCOLA M. EFANTINA DE QUADROS

R. PEDRO CELESTINO

44

POSTO DE SAUDE SELETA

R. OSORIO N. SIQUEIRA, 691

45

POSTO DE SAUDE PQ. DO LAGO II

RUA L.

46

ESCOLA M. WEIMAR GONÇALVES TORRES

R. ANTONIO E. DE FIGUEIREDO

47

ESCOLA M. AURORA PEDROSO

R. MANOEL P. FILHO, 360

48

UNIAUDI

R. PONTA PORÃ, 69

49

CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER

R. SALVIANO PEDROSO

50

SAMU

R. HAYEL BOM FAKER

51

C.E.B CENTRO ESP. ODONTOLOGICO

R. HILDA BERGO DUARTE

52

CENTRO DE CONTROLE TUBERCULOSE

R. MELVIN JONES, 706

53

LAR DO IDOSO

R. MAJOR CAPILÉ

54

POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE ITAUM

55

MISSÃO EVANGELICA CAIUA

56

PSF VILA MATOS

DISTRITO DE ITHAUM
ROD. DOURADOS/ITAPORA KM 02 - ZONA
RURAL
R. JOAO V. FERREIRA, 160

57

SAECTA

R. DOS MISSIONARIOS, 420

27
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ESTABELECIMENTOS

ENDEREÇOS

58

PSF DOS GUAICURUS

VILA GUAICURUS

59

VIGILANCIA SANITARIA

R. VEIMAR TORRES, 4225

60

NUCLEO DE IMUNIZACOES

AO LADO DO PAN
R. CIRO MELO, 2494 - FUNDOS DA
61
CO2 PACIENTES ESPECIAIS
OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAUDE.
62
CCZ
R. VICENTE LARA S/N - JARDIM GUAICURUS
Fonte: Empresa Atitude, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Segundo dados do SNIS (2013), a quantidade total de resíduos de serviço de saúde
coletada nas repartições públicas nesse mesmo ano foi de 485 toneladas - uma
média de 1,33 toneladas ao dia. Ressalta-se que esse valor pode ser reduzido à
metade se houver a separação do material contaminado do não contaminado na
fonte geradora.
Quanto ao setor privado, os estabelecimentos geradores de RSS são responsáveis
pelo adequado gerenciamento e destinação final dos resíduos. A Vigilância Sanitária
e o IMAM exigem a elaboração de PGRSS destes geradores. Conforme a Lei
Municipal n. 3.494 de 2011 em seu art 18 estabelece que “o plano de gerenciamento
de resíduos sólidos é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do
empreendimento ou atividade pelo órgão competente”.
Portanto, no processo de licenciamento, o PGRSS é uma condicionante para
obtenção da licença ambiental, devendo indicar a quantidade a ser gerada e a
forma de tratamento e destinação final.
A fiscalização da vigilância sanitária é realizada anualmente para renovação do
Alvará, e o IMAM a cada três anos, durante o processo de renovação de licença
ambiental.

Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCCD)

Segundo a Lei Nº 3.494/2011 que institui a Politica Municipal de Resíduos Sólidos para
o município de Dourados/MS, define em seu art. 3º “resíduos da construção civil como
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aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de
construção civil e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais
como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas,
colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassas, gesso, telhas, pavimento
asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fios e cabos elétricos, comumente
denominados de entulho de obras, classificados como classe A, B, C ou D, nos termos
da Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002”.
Conforme lei supracitada, o art. 21º apresenta que a gestão dos resíduos em
pequenos volumes deve ser realizada através do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, devendo ser implementada pelo
poder público pontos de entrega para pequenos volumes.
A Lei Nº 3.494/2011 em seu art. 3 inciso XXIV, define responsabilidades diferenciadas
para grandes geradores de resíduos da construção civil, os quais são definidos
conforme características apresentadas na Figura 113. Para estes, o art. 32º define que
os grandes geradores devem destinar os resíduos, com volume superior a 3 (três)
metros cúbicos por descarga, à rede de áreas para recepção de grandes volumes,
onde devem ser objeto de triagem e destinação final adequada.

a) destinados a usos não residenciais nos quais a área edificada seja igual ou superior a
4.000 m2;
b) destinados a uso residencial que tenham mais de 100 unidades;
c) destinados a uso misto em que o somatório da razão entre o número de unidades
residenciais por 100 e da razão entre a área da parte da edificação destinada ao uso não
residencial por 4.000 m2 seja igual ou superior a 1;
d) os parcelamentos de solo vinculados, exceto os propostos para terrenos situados em
zonas de uso e ocupação de especial interesse social, com área parcelada inferior a
10.000 m²;
e) aterros sanitários de qualquer tipo, usinas de reciclagem de resíduos sólidos,
autódromos, hipódromos, estádios esportivos, cemitérios, matadouros e abatedouros,
presídios, quartéis, terminais rodoviários e aeroviários, vias de trafego de veículos com
duas ou mais faixas de rolamento, ferrovias subterrâneas ou de superfície, terminais de
minério, terminais de produtos químicos ou petrolíferos, oleodutos, gasodutos, troncos
coletores e emissários de esgoto sanitários, linhas de transmissão de energia elétrica com
tensão aplicada acima de 230 K v, usinas de geração de eletricidade com potência
acima de 10 mw, barragens hidráulicas, distritos e zonas industriais;
Figura 113 – Características dos grandes geradores de resíduos da construção civil
Fonte: Politica Municipal de Resíduos Sólidos de Dourados/MS (Lei Nº 3.494/2011).
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O município não dispõe de aterro público para resíduos da construção civil nem
pontos de coleta dos resíduos dos pequenos geradores. Entretanto, no setor privado
há existência de empresas licenciadas que atuam neste ramo. Conforme o IMAM,
em Dourados encontram-se quatro empresas que atuam na prestação destes
serviços, conforme apresentadas no Quadro 21.

Quadro 21 – Empresas privadas atuantes no ramo de RCC
EMPRESA
ATIVIDADES
Gerenciamento, Acondicionamento,
OCA Ambiental
Coleta, Tratamento E Destinação Final de
Resíduos Classe I, II-A e II-B
ECOVALE Locações
Depósito e Beneficiamento
CONSTRUMAK
Depósito, Triagem e Beneficiamento
DISK ENTULHO
Depósito e Beneficiamento
Fonte: IMAM, 2017.

De acordo com levantamentos efetuados junto ao IMAM, o município necessita de
unidades de recebimento de resíduos da construção civil que atenda aos pequenos
geradores, resultantes de serviços reforma ou construção de residências, que por não
haver um local público adequado, acabam dispondo de forma irregular nas vias
públicas.
Durante a visita in loco, verificou-se a existência de locais com disposição irregulares
de resíduos da construção civil, principalmente em pequenas quantidades.
Conforme supracitado, o poder público ainda não definiu os pontos de entrega para
pequenos volumes, o que agrava a situação e aumenta o número de locais com
disposição clandestina, conforme Figura 114.
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Figura 114 – Disposição irregular de RCCD no município de Dourados/MS
Fonte: Groen, 2016.

Resíduos Volumosos (RV)

Os resíduos volumosos são assim considerados por possuírem medidas superiores às
suportadas pela coleta convencional de RSCD, como móveis e utensílios domésticos.
O município não possui coleta especifica
desses materiais, ficando assim sob
responsabilidade do gerador. Verifica-se
que os geradores dispõem estes resíduos
de forma irregular em vias públicas,
causando impactos visuais e impedindo
a passagem de pedestres como mostra
a Figura 115.
Ações como essa podem ser evitadas
com

auxílio

conscientização

Figura 115 – Descarte irregular de material
de
medidas
de volumoso nas vias do município de
Dourados/MS
junto a população Fonte: Groen, 2016.

quanto à forma e local correto para sua
disposição final.
A Lei Nº 3.494/2011 define, juntamente com os resíduos da construção civil, as mesmas
diretrizes para o manejo dos resíduos volumosos, sendo que os pontos para coleta
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destes materiais e locais para sua disposição final ainda não foram definidos e
disponibilizados. Conforme § 1 º do art. 22º “para a instalação dos pontos de entrega
para pequenos volumes devem ser destinadas, pelo poder público municipal, áreas
livres reservadas ao uso público, preferencialmente as já degradadas, com o objetivo
de sua recuperação nos aspectos paisagísticos e ambientais”.

Resíduos de Logística Reversa Obrigatória (RLRO)

Na Política Nacional de Resíduos Sólidos,
Lei

nº

12.305/2010,

obrigatoriedade

de

foi

definida

estruturação

Agrotóxicos, sobras e embalagens

a
da

logística reversa, tendo como princípio a
responsabilidade

compartilhada

Óleos lubrificantes, seus resíduos e
embalagens

pelo

ciclo de vida dos produtos, direcionando
atribuições

individualizadas

aos

Pilhas e Baterias

fabricantes, distribuidores, importadores e
comerciantes, de forma independente do
Lâmpadas fluorescentes, de vapor
de sódio, mercúrio e de luz mista

serviço público de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos, restituindo-os
ao

setor

empresarial,

para

o
Pneus

reaproveitamento ou destinação final
adequada.

Produtos eletroeletrônicos e seus
componentes

Em 08 de Janeiro de 2004 foi vigorada a Lei
Municipal
obrigação

nº

2.636,

definindo

como Figura 116 – Resíduos de Logística Reversa

de

estabelecimentos obrigatória

Fonte: Lei Federal n° 12.305/2010.

comerciais ou rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e
importadores de pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes a aceitar a devolução
após o seu esgotamento energético ou vida útil, bem como efetuar o
acondicionamento e armazenamento de forma segregada, para, por fim, dar a
destinação ambiental correta, mediante reutilização, reciclagem, tratamento ou
disposição final, dentro das normas e tecnologias atuais.
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A seguir é apesentada a situação atual no município de Dourados em relação aos
resíduos sujeitos a logística reversa.

Embalagens de agrotóxicos

A destinação das embalagens de agrotóxicos está regulamentada através da Lei
Federal nº 9.974/2000, do Decreto nº 4.074/2002 e da Lei nº 12.305/2010, atribuindo
responsabilidade aos envolvidos no setor, abrangendo toda a cadeia de geração
destes resíduos, poder público, fabricantes, distribuidores, comerciantes e o próprio
agricultor, que estão sujeitos a realizar a devolução das embalagens vazias para
correta destinação.
Em Dourados existe uma central de recebimento de embalagens gerenciada pela
AREGRAN - Associação das Revendas Agrícolas da Grande Dourados. O local para
devolução das embalagens de agrotóxico está localizado na Rod. Dourados –
sentido Caarapó, KM 6.
As centrais de recebimento realizam a segregação por tipo de material (PET, COEX,
PEAD MONO, metálica, papelão) e a consequente compactação das embalagens;
concluindo o processo com a emissão de ordem de coleta para que o Instituto
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias – inpEV providencie o transporte
para o destino final, reciclagem ou incineração, no Estado de São Paulo.

Pneumáticos – Pneus

Os pneus são formados por uma mistura de borracha natural e elastômeros (polímeros
com propriedades similares às da borracha natural), além de um composto
denominado “negro fumo”, tendo como função o incremento da sua durabilidade.
A problemática envolvendo este resíduo se refere às técnicas mais recorrentes de
disposição final: a incineração, alternativa justificada pelo elevado volume ocupado
e, por ser facilmente inflamável, devido às substâncias que o compõe, que liberam
quantidades elevadas de sólidos particulados e gases poluentes na atmosfera,
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destacando-se o monóxido de carbono, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio e
compostos orgânicos voláteis, além de gases nocivos como dioxinas, furanos e metais
pesados (cádmio cromo, mercúrio e arsênio). Já a disposição em locais descobertos
constitui passivo ambiental e resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde
pública (proliferação de vetores).
Considerando que uma parcela dos pneumáticos, depois de usados, podem ainda
ser reformados através de recapagem, recauchutagem e remoldagem, além de
constituir matéria-prima em processo de reciclagem, a Resolução CONAMA nº 258,
de 26 de Agosto de 1999, define ainda como obrigação das empresas fabricantes e
importadoras, a coletar e dar destinação ambientalmente adequada aos pneus
inservíveis existentes no território nacional, ou seja, aqueles que não possuem
condições de utilização ou de reforma que permita condição de rodagem adicional,
sendo terminantemente vetado a disposição em aterros sanitários, cursos d’água,
terrenos baldios ou alagadiços e queima a céu aberto.
Atualmente o município conta com um Ecoponto de pneus (Figura 117), localizado
na BR 163, Chácara Trevo, próxima ao trevo da Bandeira. Esta unidade recebe os
pneus das revendas, lojas e borracharias que são encaminhados à disposição final
em Campo Grande, através de convênio com a Associação RECICLANIP, com o
objetivo de desenvolver ações conjuntas e integradas referente ao gerenciamento
e destinação final dos resíduos pneumáticos gerados em Dourados. O Quadro 22
apresenta as responsabilidades de cada parte interessada, estabelecido no
convênio firmado.

Quadro 22 – Competências referente ao gerenciamento dos resíduos pneumáticos de
Dourados
PARTES

COMPETÊNCIA

 Definir local coberto e protegido para a

Município de Dourados





instalação do Ponto de Coleta de Pneus;
Comunicar e estimular a população local;
Garantir a disponibilidade do Ponto de Coleta
de Pneus;
Obter o laudo de vistoria do órgão público
local,
atestando
a
adequação
das
dependências do Ponto de Coleta de Pneus;
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PARTES

COMPETÊNCIA

 Retirar os pneus inservíveis que se encontram

no Ponto de Coleta de Pneus e a retirada
deverá ser conforme o volume de descarte dos
RECICLANIP
pneus,
dando-lhes
a
destinação
ambientalmente adequada;
 Informar ao município, mensalmente a
quantidade de pneus retirados;
 Compete ao IMAM, a fiscalização e supervisão
das atividades previstas no convenio, visando
IMAM
mantê-las em consonância com a legislação
ambiental;
Fonte: Convênio de Cooperação Mútua entre Dourados e Reciclanip.

Em visita técnica no local, observou-se que a estrutura está sem cobertura
adequada, agravando a problemática da exposição dos pneus às chuvas,
tornando-se um ambiente favorável para proliferação de vetores de transmissão de
doenças. Conforme o Ministério do Meio Ambiente (2011), o pneu descartado de
maneira incorreta no meio ambiente é uma das maiores dificuldades ao combater o
número de casos de dengue no Brasil.

Figura 117 – Ecoponto de pneus desativado no município de Dourados/MS
Fonte: Groen, 2016.

Conforme informações repassadas pela SEMSUR e IMAM, este local é o único
ecoponto de Dourados para disposição de pneus. A estrutura do local se encontra
em situação precária, devido a atos de vandalismo ocorrido no local (ocorrência de
incêndio no ano de 2014). Segundo a Prefeitura, o local continua em funcionamento,
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recebendo pneus através de entrega voluntária da população quando os mesmos
se tornam inservíveis para utilização.
A empresa RECICLANIP realiza a coleta a cada dois dias ou em períodos menores
caso a demanda seja maior. A Prefeitura também relatou que está sendo planejado
a implantação de um novo local para substituir o atual ecoponto, e que atualmente
estão organizando para a realização do licenciamento e melhorias no local.

Óleos lubrificantes

Referente aos óleos lubrificantes e suas embalagens, são aplicadas as mesmas
condições dos outros resíduos passíveis de logística reversa. Assim, ressalta-se que esta
tipologia de resíduo deve ser encaminhada pelo consumidor às empresas
comerciantes, distribuidoras, importadoras ou fabricantes dos produtos, de forma
independente dos serviços público de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.
No município de Dourados, a empresa Lwart possui um centro de coleta destes
resíduos

em

Campo

Grande,

e

realiza

a

coleta

periodicamente

nos

estabelecimentos com os quais possui convênio, realizando o manuseio e transporte
até a destinação final adequada. É importante ressaltar que este convênio se dá de
forma particular, entre empresas conveniadas e a Lwart, não sendo envolvido a
administração municipal.
Devido à ausência de cadastramento das empresas geradoras, ou locais específicos
para entrega voluntária destes resíduos e suas embalagens, não foi possível obter
maiores informações para compor o diagnóstico preciso quanto ao gerenciamento
destes materiais. Porém, a fiscalização dos empreendimentos, ocorre através de
comprovantes de destinação final destes resíduos, por meio da Certificação de
Coleta de Óleo (CCO) emitidas por empresas devidamente licenciadas para o
recebimento deste material, documento este necessário no ato do licenciamento
ambiental dos estabelecimentos geradores destes resíduos.
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Produtos eletroeletrônicos

Foi identificado no município apenas um local que realiza a reciclagem de
eletroeletrônicos e que funciona como sistema diferenciado para coleta e
destinação dos produtos. Não existem ecopontos para o encaminhamento de
eletroeletrônicos no município.

Pilhas e Baterias

A problemática gerada pelo descarte incorreto de pilhas e baterias é similar à de
lâmpadas fluorescentes e se deve principalmente à carga poluidora que estes
materiais liberam quando dispostas incorretamente – substâncias como o mercúrio,
cádmio, zinco e níquel, extremamente tóxicos e poluentes.
As pilhas e baterias utilizadas em eletroeletrônicos ainda não possuem um sistema
efetivo a nível nacional. Existem iniciativas isoladas de Pontos de Entrega Voluntária
destes materiais e encaminhamento para indústrias de reciclagem, porém, as ações
devem ser intensificadas de forma a abranger a totalidade dos municípios brasileiros.
Já as baterias automotivas e de telefonia celular apresentam-se em sistemas
adiantados de implementação, onde os próprios comerciantes recebem os resíduos
dos clientes na hora da compra de novos produtos. Nota-se que no município de
Dourados, a implementação do instrumento de logística reversa referente às baterias
imposta na Política Nacional de Resíduos Sólidos é ainda incipiente. Ocorre a falta de
divulgação dos postos de coleta, sendo estes limitados em número. A restituição de
pilhas aos estabelecimentos comerciais responsáveis é relativamente presente,
podendo ser observado à presença de recipientes de coleta em diversos
estabelecimentos comerciais.
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Lâmpadas fluorescentes

As lâmpadas fluorescentes são constituídas por um tubo de vidro preenchido com
gás inerte, geralmente argônio, neônio, criptônio e/ou xenônio, e vapor de mercúrio,
limitado este de um pré-revestimento de alumina através de uma combinação de
pó de fósforo composto por halofosfato de cálcio. Devido à presença do chumbo e
do mercúrio, as lâmpadas fluorescentes são classificadas pela ABNT NBR 10.004/2004
como Resíduo Classe I – Perigosos. O mercúrio tem acentuada periculosidade devido
à sua facilidade de transporte através das membranas celulares, acumulando-se nos
tecidos e causando lesões graves, processo conhecido como biomagnificação.
Além disso, o chumbo é um elemento extremamente tóxico se exposto em doses
elevadas. Por conseguinte, a disposição inadequada, tanto na fase de coleta
quanto na disposição final acarreta elevado perigo ambiental.
Não existe no município um sistema diferenciado para coleta e destinação das
lâmpadas fluorescentes, o que acontece juntamente com os resíduos sólidos
domiciliares e comerciais seguindo para o aterro sanitário.

Estudo

da

Composição

Gravimétrica

dos

Resíduos

Sólidos

Domiciliares e Comerciais

Para análise gravimétrica dos resíduos sólidos utilizou-se os dados do Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Dourados (PGIRS), em razão do
presente Diagnóstico-Técnico ser uma revisão do PGIRS. Estes dados serão utilizados
como referência para o estudo subsequente a este, o produto Prospectiva e
Planejamento Estratégico.
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Peso específico aparente

Conforme o Manual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (IBAMA, 2001) o peso
específico aparente é expresso em kg/m³ e considera o peso dos resíduos soltos em
relação ao volume por ele ocupado, sem haver compactação do material. Em se
tratando de gestão e gerenciamento destes resíduos e visando um melhor
planejamento e eficiência dos serviços, esta determinação é de grande importância
para mapeamento dos equipamentos, coleta, transporte e armazenamento, bem
como das instalações necessárias.
De acordo com o PGIRS de Dourados, a população urbana considerada foi de
148.634 habitantes no ano de 2002, com uma geração de 0,6 kg de lixo por habitante
num determinado espaço de tempo.
O valor de referência utilizado como peso específico aparente dos resíduos sólidos
de Dourados foi de 261,3 kg/m³.

Composição gravimétrica

Para identificação dos tipos de resíduos e suas porcentagens frente à geração total
é realizado o estudo de composição gravimétrica. Este estudo é de grande
importância no planejamento e dimensionamento de infraestruturas e equipamentos
para a reciclagem, compostagem e disposição final de resíduos sólidos.
Como os resíduos são constituídos por inúmeros componentes, no estudo utilizado
como referência optou-se pelo agrupamento de alguns, sendo eles apresentados na
Figura 118.
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Vidro
Plástico
Embalagem Tetra Pak
Papel e Papelão
Matéria Orgânica
Metais
Sanitários
Outros
Figura 118 – Tipos e cores de identificação para os resíduos sólidos gerados.
Fonte: Groen, 2016.

No agrupamento chamado de outros foram inseridos os eletrônicos, tecidos e
calçados. Já no item sanitários foram contabilizados os absorventes, papel higiênico
e fraldas.
Conforme o PGIRS de Dourados, a composição gravimétrica realizada no estudo de
referência, através do método de quarteamento, teve como resultado a
predominância de matéria orgânica com 58,44%, seguida por material reciclável
24,64% e rejeito com 16,92%. O Gráfico 54 apresenta a composição física percentual
entre os rejeitos e no Gráfico 55 a composição dos materiais recicláveis, de acordo
com os dados do PGIRS de Dourados.
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Pihas/Baterias;
0,05%

Osso; 0,45%

Embalagen
s de
Bolacha;
0,94%

Espuma; 0,07%

Couro; 0,59%

Trapo; 2,73%
Borracha; 0,46%

Outros; 10,41%

Madeira; 0,39%
Pedra; 0,83%

Gráfico 54 – Composição gravimétrica dos rejeitos
Fonte: PGIRS de Dourados/MS, 2012. Adaptado por Groen, 2016.

Isopor; 0,13%
Metal; 1,42%
Vidro; 1,10%

Embalagem Tetra
Park; 0,20%

Papel e Papelão;
8,17%
Plástico; 13,62%

Gráfico 55 – Determinação da composição gravimétrica de material reciclável
Fonte: PGIRS de Dourados/MS, 2012. Adaptado por Groen, 2016.

Geração per capita

A quantidade de resíduos sólidos gerados frente ao número total de habitantes de
uma região é expressa em geração per capita. Existem correlações desta taxa de
geração quanto ao número de habitantes da cidade. As faixas mais utilizadas da
geração per capita são apresentadas na Tabela 58.
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Tabela 58 – Faixas mais utilizadas da geração per capita.
População Urbana (hab.)
Até 30 mil

Geração Per Capita (kg/hab./dia)
0,50

De 30 mil a 500 mil

de 0,50 a 0,80

De 500 mil a 5 milhões

de 0,80 a 1,00

Acima de 5 milhões

Acima de 1,00

Fonte: Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – IBAM, 2001. Adaptado por
Groen, 2016.

Diante disso, e com base na população urbana do município que se enquadra na
faixa de 30 mil a 500 mil habitantes, consoante ao PGIRS de Dourados, o valor utilizado
da taxa de geração per capita de resíduos sólidos domiciliares e comerciais seria de
0,60 kg/habitantes/dia e mais 0,3kg/hab./dia de resíduos de varrição, limpeza de
logradouros e entulhos em média. Entretanto, de acordo com dados disponibilizados
pelo SNIS (2014 e 2015) a geração per capita de resíduos é de aproximadamente 1,09
Kg/hab/dia, valor encontrado com base na coleta de resíduos gerados no município
em função da população atendida.

Sistematização dos dados

Os dados coletados foram sistematizados e são apresentados na Figura 119 e Figura
120 que ilustra os principais equipamentos utilizados no município para o sistema de
manejo e gerenciamento dos resíduos sólidos.
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Figura 119 – Localização dos Aterros de resíduos instalados no município de Dourados/MS
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Figura 120 - Principais equipamentos do sistema de limpeza urbana do município de Dourados/MS
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DEPÓSITOS IRREGULARES

Conforme diagnosticado em visita in loco o município de Dourados possui pontos de
disposição irregular de resíduos sólidos em todo seu território, conforme relatório
fotográfico a seguir. Além dessa constatação em campo, verificou-se que em vários
jornais e mídias locais são registradas ocorrências de denúncias quanto essa pratica
que tem se tornado cada dia mais preocupante.

A

B

Figura 121 – Identificação de disposição irregular no bairro Cohab II (A) e no entorno do
Ecoponto de galho localizado na Rua Lindalva Ferreira (B)
Fonte: Groen, 2016.

A

B

Figura 122 – Ponto de disposição irregular de resíduos sólidos, bairro Cachoeirinha (A) e restos
de poda de árvores queimada nas margens do Córrego Rego D’Água (B)
Fonte: Groen, 2016.
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Figura 123 – Disposição de resíduos ao lado da elevatória de esgoto no bairro Cachoeirinha
Fonte: Groen, 2016.

Além dos pontos verificados in loco, ocorre há existência de outros pontos onde
ocorre a disposição de resíduos de forma irregular segundo levantamentos da
SEMSUR, conforme apresentado no Quadro 23, e ilustrado na Figura 124.

Quadro 23 – Locais com disposição irregular de resíduos em Dourados/MS
LOCAIS COM DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS
1 - Rua Vanilton Finamore/ R. Izzat Busssuan
2- Rua Ediberto Celestino/ Rua Vereador Aguiar (crítico)
3 – Rua Ediberto Celestino / Rua Vereador Aguiar
4- Av. Fradique Corrêa – Pq. Do Lago
5- Atrás da Bio Rural (Trevo da Bandeira)
-6- Portalzinho (De dea)
7- Fundos do Jardim Santa Fé
8 - Lateral Túnel Velho Pq. Nações I
9 - Fundos da Escola Frei Eucário – corredor público - Jd. Dos Estados – Jd. Piratininga
10 - Final Rua Suécia – Jd. Europa
11- Final Rua 1º de Abril – Vila Vieira
12 - Saída nova BNH 4º plano
13 - Entrada do Cerrado Brasil
14 - Saída Panamby – Av. Nelson de Matos Pereira – (crítico)
15 - Linha do Potreirito
16 - Fundos do Bairro Canaã I
17 – Lateral do Clube Indaiá (crítico)
18 - Rua Leônidas Além (Parque Rego d’água)
19 - Via Parque – lateral – (crítico)
20 - Jardim Porto Belo embaixo da rede de alta tensão – (crítico)
2 1- Rua D. Pedro I ao lado da caixa d´´agua - Vila Mary (crítico)
22 - Jardim Laranja doce – fundos da Unei
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LOCAIS COM DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS
23 - Final da Hayel Bon Facker – Jd. Europa
24 - Rua General Osório – próximo a APAE
25 - Jardim Santa Fé – fundos – (crítico)
26 - Estrela Guassu – próximo ao CEIM Claudete Pereira Lins
27 - Estrela Guassu – final da Rua Barão do Rio Branco - (crítico)
28 - Entrada do Residencial Kairós – próximo ao Trevo da Bandeira – crítico)
29 - Estrela Verá – fundos – margens do córrego Olho d’água – (crítico)
Fonte: SEMSUR, 2017.
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Figura 124 – Depósitos irregulares de resíduos em Dourados/MS
Fonte: SEMSUR, 2017.
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Entende-se por esgoto sanitário o despejo líquido doméstico e industrial, água de
infiltração e a contribuição pluvial parasitária, segundo a ABNT-NBR 9648 de 1996, a
qual fixa as condições exigíveis no estudo para concepção destes sistemas. A seguir,
apresenta-se as definições dos termos, conforme a referida Norma:
 Esgoto doméstico: despejo líquido resultante do uso da água para higiene e
necessidades fisiológicas humanas;
 Esgoto industrial: despejo líquido resultante dos processos industriais,
respeitados os padrões de lançamento estabelecidos;
 Água de infiltração: toda água proveniente do subsolo, indesejável ao sistema
separador e que penetra nas canalizações;
 Contribuição

pluvial

parasitária:

a

parcela

do

deflúvio

superficial

inevitavelmente absorvida pela rede de esgoto sanitário.
A composição do esgoto sanitário é 99% água e o restante sólido, sendo que 75%
destes, são constituídos de matéria orgânica em decomposição. O contato com
esgoto pode provocar várias doenças, entre as quais febre tifoide e paratifoide,
hepatite A, giardíase, disenteria amebiana, diarreias infecciosas, disenterias
bacterianas (como a cólera), ancilostomíase (amarelão), esquistossomose, teníase,
ascaridíase (lombriga), cisticercose, entre outras.
A melhor forma de evitar este contato é a construção de sistemas adequados de
coleta, tratamento e destinação final para os esgotos sanitários. O déficit da
cobertura de um sistema público de esgoto e a falta de educação sanitária são
identificados como principais problemas urbanos.
Nos próximos subcapítulos são apresentados os diagnósticos dos serviços de
esgotamento sanitário no perímetro urbano de Dourados, distritos e comunidades
rurais adjacentes.
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PERÍMETRO URBANO DE DOURADOS

Dados Operacionais

População Atendida pelo SES

A população atendida atualmente pelo Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de
Dourados, segundo informações da Sanesul, é de 138.636 habitantes de um total de
191.614 habitantes (SANESUL, 2017). Em termos percentuais, a população atendida
pelo SES está na faixa dos 72,35%, conforme pode ser observado no Gráfico 56, que
demonstra a evolução da população que tem acesso à rede pública de esgoto em
comparação com a população urbana de Dourados, além do percentual de
atendimento.
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Gráfico 56 – Evolução da população atendida e do percentual de atendimento pelo SES de
Dourados
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Analisando o gráfico é possível perceber que o atendimento teve um aumento
significativo entre 2011 e 2016, passando de 38,49% para 72,35%, um acréscimo total
de 88,0%, resultando em um crescimento médio anual de 17,6%. A evolução do
percentual de atendimento está relacionada com o aumento da rede coletora
(abordado no item 10.1.2), bem como as melhorias do sistema de esgotamento
sanitário realizado pela prestadora de serviço. Este avanço tem-se mostrado positivo
para cidade de Dourados.
Conforme apresentado no Gráfico 57, em 2011 a população com cobertura de rede
era de 133.970 habitantes, contudo, apenas 50,7% estavam ligados à rede pública.
Essa diferença apresentou uma melhora no ano atual (2016), visto que, 78,7% da
população que tem cobertura também estão sendo atendidos pela rede.
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Gráfico 57 – Comparativo das populações atendidas e com cobertura da rede de
esgotamento sanitário em Dourados
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Volume de Esgoto Gerado, Coletado e Tratado

O volume de esgoto gerado na área urbana de Dourados, assim como em qualquer
outro SES, não pode ser mensurado com precisão devido as perdas nas tubulações,
conexões prediais, e outras infraestruturas destinadas a coleta e o transporte dos
esgotos. Entretanto a produção de esgoto pode ser relacionada com o consumo de
água de uma determinada população.
Porém, nem toda água utilizada pela população retorna a rede coletora, pois
podem ser incorporadas ao solo ou rede pluvial (rego de jardins, lavagem de carros
e outros). A Figura 125 apresenta a diferenciação dos conceitos para volume de
esgoto gerado, coletado e tratado.

Volume
Gerado

Volume
Coletado

Volume
Tratado

Estimativa do volume de esgoto produzido, com base no volume
consumido de água pela população urbana de Dourados;

Volume de esgoto coletado e medido nas entradas das ETEs;

Volume de esgoto tratado na ETEs.

Figura 125 – Diferença entre volume gerado, coletado e tratado
Fonte: Groen, 2016.

Dentro deste contexto, com base nos dados referentes ao volume consumido de
água, apresentados no item 7.1.4.3, e considerando o coeficiente de retorno de 80%
(von, Sperling, 2005), que se baseia no princípio de que 80% da água consumida
retorna para a rede coletora ou sistemas individuais na forma de esgotos, é possível
estimar o volume de efluente gerado pela população urbana de Dourados.
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Tabela 59 – Estimativa do volume de esgoto gerado na área urbana de Dourados
Ano
Volume de Água Consumido (m³)
Volume de Esgoto Gerado (m³)
2011

8.841.848,00

7.073.478,40

2012

9.359.927,00

7.487.781,60

2013

9.148.935,00

7.319.148,00

2014

9.304.816,00

7.443.852,80

2015

9.281.698,00

7.425.358,40

2016

9.741.964,00

7.793.571,20

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A partir da estimativa de volume de esgoto gerado é possível comparar com os
dados existentes da Sanesul, em relação ao percentual de atendimento (descrito no
item 10.1.1.1) e verificar a proximidade dos dados fornecidos. Outra questão
importante, é que todo o esgoto que é coletado pelo SES de Dourados, recebe o
devido tratamento nas ETE’s existentes, volumes estes apresentados na Tabela 60
para o período analisado, que vai de 2011 até 2016.

Tabela 60 – Volume estimado de esgoto gerado, volume coletado e tratado pelo SES de
Dourados
Volume de Esgoto
Percentual de Esgoto
Volume de Esgoto
Ano
Coletado e Tratado
Coletado e
Gerado (m³)
(m³)
Tratado/Esgoto Gerado
2011

7.073.478,40

2.527.184,41

35,7%

2012

7.487.781,60

2.947.221,56

39,4%

2013

7.319.148,00

3.680.259,49

50,3%

2014

7.443.852,80

4.480.019,65

60,2%

2015

7.425.358,40

4.869.552,15

65,6%

2016

7.793.571,20

5.640.182,90

72,37%

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Ressalta-se que apesar de se tratar de uma estimativa do volume de esgoto gerado
na área urbana de Dourados, os valores se aproximaram da realidade, destacando
que todo esgoto que não vêm sendo coletado, são destinados das mais diversas
formas, através de tratamentos individuais (fossa séptica ou rudimentar) e até mesmo
destinados de forma inadequada, em ligações clandestinas ao sistema de
drenagem pluvial, dispostas diretamente no solo ou até mesmo nos cursos hídricos.
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Volume de Esgoto Faturado

O volume de esgoto faturado de acordo com o SNIS é a quantidade de esgoto
debitado ao total de economias, para fins de faturamento, sendo associado ao
volume de água medido nas residências, podendo ser de 100% sobre o valor
consumido de água, quando houver prestação efetiva dos serviços de esgotamento
sanitário, considerando os valores mínimos de consumo.
Com base nestas premissas é apresentado na Tabela 61o volume de esgoto faturado
no período de 2011 até 2016 em comparação com o volume de esgoto coletado e
tratado. Observa-se a diferença entre os dados, onde o volume faturado supera o
coletado e tratado, já que como citado anteriormente no item 10.1.1.2, nem toda
água consumida tem como destinação final a rede de esgotamento sanitário,
porém, o faturamento é realizado.

Tabela 61 – Volume de Esgoto Coletado e Faturado em Dourados/MS
Ano
Volume de Esgoto Coletado e Tratado (m³)
Volume de Esgoto Faturado (m³)
2011

2.803.559,00

3.826.084,00

2012

3.238.989,36

4.472.165,00

2013

3.680.259,49

5.034.606,00

2014

4.480.019,65

6.205.641,00

2015

4.869.552,15

6.876.934,00

2016

5.640.182,90

8.015.962,00

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Rede Coletora e Interceptores/Emissários de Esgoto

Extensão e Material da Rede de Esgotamento Sanitário

A Rede de Esgotamento Sanitário é o conjunto de tubulações que possuem a
finalidade de receber e conduzir os esgotos. A rede é composta principalmente por
coletores secundários (responsável por receber diretamente as ligações prediais,
coletores troncos e/ou coletores primários) conduzindo-os até um emissário ou
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interceptor. Tem como função principal receber as contribuições domiciliares,
prediais e econômicas, objetivando o afastamento das águas residuárias até o local
de tratamento para a sua correta e adequada destinação final.
Tanto a rede coletora como os emissários/interceptores possuem funções idênticas,
entretanto o emissário/interceptor são tubulações que não recebem ligações
prediais, apenas dos coletores.
Na área urbana de Dourados a rede coletora do sistema de esgotamento sanitário,
de acordo com dados da Sanesul (2016), possui uma extensão total do sistema de
684.604 metros, conforme apresentado na Tabela 62, onde observa-se a evolução
da rede de esgoto em Dourados.

Tabela 62 – Evolução da rede de esgotamento sanitário de Dourados/MS
ANO
EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (metros)
2011
293.183,00
2012
294.923,00
2013
298.035,00
2014
307.414,00
2015
684.439,22
2016
684.604,22
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Conforme o último levantamento realizado em Outubro de 2015 pela Sanesul, a rede
coletora (incluindo interceptores e emissários), apresenta tubulações que variam de
100 a 400 mm, em material de PVC DEFOFO e CER (tubulação cerâmica), conforme
apresentado na Tabela 63.

Tabela 63 – Rede coletora do sistema de esgotamento sanitário de Dourados/MS
MATERIAL

DIÂMETRO (mm)

EXTENSÃO (m)

PVC coletores (OCRE), elevatórias e
recalque (DEFOFO)

100
150
200
250
300

17.452,03
553.973,08
35.048,38
1.104,77
7.645,21
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MATERIAL

DIÂMETRO (mm)

EXTENSÃO (m)

CER (CERÂMICO)

400
100
150
–

131,60
4.671,52
2.628,37
61.739,26

REDE EXISTENTE – Sem identificação
EXTENSÃO TOTAL (outubro/2015)

684.394,22

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

De acordo com os dados da tabela acima, nota-se que aproximadamente 90% da
rede coletora de esgoto de Dourados utiliza-se como material das tubulações o PVC
OCRE para coletores de 150 mm e DEFOFO para elevatórias de esgoto e linhas de
recalque. Constata-se que grande parte das tubulações com diâmetro de 150 mm
são referentes aos coletores prediais, já as tubulações com diâmetro superior a 250
mm estão relacionadas com os interceptores/emissários de esgoto. Já em relação
ao material das tubulações, o grande emprego do PVC está relacionado com o
baixo custo do material e durabilidade, quando comparado com outros materiais.
A rede de esgotamento sanitário de Dourados foi expandida, atingindo no ano de
2016 uma extensão de 684.604,22 metros.

Número de Economias e Ligações de Esgoto

A “economia”, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é
considerada como qualquer imóvel de ocupação única ou uma subdivisão de
imóvel com ocupação independente das demais, perfeitamente identificável ou
comprovável em função da finalidade de sua ocupação legal, dotado de uma
instalação privativa ou comum para uso dos serviços de abastecimento de água ou
coleta de esgoto.
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Em Dourados o número atual de economias é de 46.467, considerando todos os
setores (residencial, comercial, industrial e público), conforme apresentado na Tabela
64. Destaca-se que o setor residencial é subdividido em duas categorias, sendo a
primeira delas os locais que possuem conexão apenas à rede de esgoto, e a segunda
que possui conexão com rede de água e de esgotamento sanitário.

Tabela 64 – Evolução do número de economias por setor em Dourados/MS
PERÍODO
SETOR
2011
2012
2013
2014
2015
S/ÁGUA* E
3.723
3.812
4.398
4.661
5.064
C/ESGOTO
RESIDENCIAL
C/ÁGUA E
17.730
18.101
23.374 30.156
33.044
ESGOTO
COMERCIAL
1.951
1.981
2.211
2.384
2.537
INDUSTRIAL
16
20
24
44
41
PÚBLICO
106
110
121
132
130
TOTAL
23.526
24.024
30.128 37.377
40.816
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
*Sem Água refere-se aos locais onde não são atendidos pela Sanesul.

2016
6.110
37.562
2.616
32
147
46.467

Já a ligação de esgoto, trata-se da conexão de um ramal predial à rede pública
coletora, assim, uma ligação pode estar representando uma economia ou mais, visto
que as economias podem ser dotadas de instalações privativas ou comum para o
esgotamento sanitário, toma-se como exemplo um edifício com 6 apartamentos que
pode ter apenas uma ligação a rede coletora, porém representa 6 economias. Desta
forma, o número ligações tende a ser inferior ao número de economias em um
sistema de esgotamento sanitário, conforme pode ser verificado no Gráfico 58.
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Gráfico 58 – Comparativo das ligações reais e economias reais do SES de Dourados
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Índice de Cobertura da Rede de Esgotamento Sanitário

A rede de esgotamento sanitário de Dourados, conforme apresentado, no ano de
2016 atingiu uma extensão de 684.604,22 metros de comprimento, gerando um índice
de cobertura de 91,89% da área urbana de Dourados (Tabela 65).

Tabela 65 – Evolução do índice de cobertura da rede de esgotamento sanitário de
Dourados/MS
ANO
ÍNDICE DE COBERTURA DA REDE DE ESGOTO (%)
2011

75,83

2012

75,89

2013

73,89

2014

77,71

2015

82,17

2016
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Entretanto, o índice de cobertura apesar de apresentar um valor elevado, não reflete
no atendimento da população, ou seja, possui uma boa cobertura para a coleta dos
esgotos, porém, a população vem efetivando aos poucos a ligação de esgoto a
rede coletora, tanto é que atualmente o percentual de atendimento do sistema de
esgotamento sanitário de Dourados é de 72,35% da população, conforme a
evolução do atendimento da rede coletora entre os anos de 2011 e 2016 (Tabela 66).

Tabela 66 – Evolução do atendimento da rede coletora de esgoto em Dourados/MS
ANO
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO (%)
2011

38,49

2012

38,45

2013

47,62

2014

58,94

2015

63,83

2016
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

72,35

Através do Gráfico 59 é possível comparar a evolução da extensão da rede de
esgotamento sanitário de Dourados. Durante o período analisado, houve um
crescimento da extensão da rede de 391.421,22 metros, representando 133,51 %, com
expansão média anual de 22,24%. Em relação ao atendimento da rede, o
crescimento total foi de 33,86% de 2011 até 2016, com expansão média anual de
6,8%, com destaque ao crescimento entre os anos 2013 e 2014, representando
11,32%.
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Gráfico 59 – Evolução da cobertura, atendimento e extensão da rede de esgotamento
sanitário de Dourados
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Estações Elevatórias de Esgoto – EEE

As estações elevatórias de esgoto (EEE), segundo a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), NBR 12.208 (1992), são instalações cuja a finalidade é o transporte
de esgoto do nível do poço de sucção das bombas até o nível de descarga na saída
do recalque.
Dourados dispõe de 4 estações de tratamento de esgoto, que será melhor descrita
no próximo item deste capitulo. Cada ETE possui um conjunto de EEE que auxiliam no
transporte do esgoto das regiões mais baixas até os locais de tratamento ou até os
interceptores que se direcionam aos mesmos. A ETE Harry Amorim, que atende
somente a penitenciária estadual de Dourados, possui uma exceção, sendo que o
transporte do esgoto ocorre por meio da ação gravitacional.
O Quadro 24, Quadro 25 e Quadro 26 apresentam as EEEs direcionadas para as ETEs
de Dourados.
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Quadro 24 – EEEs direcionadas para a ETE Água Boa
ETE ÁGUA BOA
NOME

TIPO DE INFRAESTRUTURA

Senai

Elevatória de Esgoto Bruto

Jequitibás

Elevatória de Esgoto Bruto

Deoclécio Artuzi

Elevatória de Esgoto Bruto

Pátio da ETE

Elevatória de Esgoto Bruto

Flor de Maio

Elevatória de Esgoto Bruto

ETE Agua Boa

Estação de Tratamento de Esgoto

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
Quadro 25 – EEEs direcionadas para a ETE Guaxinim
ETE GUAXINIM
NOME

TIPO DE INFRAESTRUTURA

Cachoeirinha

Elevatória de Esgoto Bruto

Campo Dourado

Elevatória de Esgoto Bruto

Olinda Pires

Elevatória de Esgoto Bruto

Estação 005

Elevatória de Esgoto Bruto

Toscana

Elevatória de Esgoto Bruto

Pátio ETE Guaxinim

Elevatória de Esgoto Bruto

Recirculação Lodo Guaxinim

Elevatória de Esgoto Bruto

ETE Guaxinim

Estação de Tratamento de Esgoto

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
Quadro 26 – EEEs direcionadas para a ETE Laranja Doce
ETE LARANJA DOCE
NOME

TIPO DE INFRAESTRUTURA

Estação Elevatória

Elevatória de Esgoto Bruto

Recirculação Lodo Laranja Doce

Elevatória de Esgoto Bruto

Portal

Elevatória de Esgoto Bruto

Altos Boa Vista

Elevatória de Esgoto Bruto

ETE Laranja Doce

Estação de Tratamento de Esgoto

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

A Figura 126 apresenta o mapa de localização das EEEs, bem como os interceptores
e tubulações de recalque dos componentes dos sistemas destinados a recalcar o
esgoto coletado para suas respectivas ETEs.
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Estação de Tratamento de Esgoto – ETE

As Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) são as unidades operacionais de um
sistema de esgotamento sanitário, que por meio de processos físicos, químicos ou
biológicos realizam a remoção das cargas poluidoras do esgoto, de forma a garantir
ao ambiente um produto final (efluente tratado) em conformidade com os padrões
exigidos pelas legislações ambientais vigentes.
Atualmente o sistema de esgotamento sanitário de Dourados conta com 04 estações
de tratamento de esgoto em operação e uma em fase de construção (Figura 127).

ETE Guaxinim
(Em Operação)

ETE Laranja
Doce

(Em Operação)

ETE Ipê
(Em Construção)

ETE Água Boa
(Em Operação)

ETE
Harry Amorim
(Em Operação)

Figura 127 – ETEs em operação e em construção no município de Dourados/MS

Três destas ETEs (ETE Guaxinim, ETE Laranja Doce e ETE Água Boa) estão localizadas
dentro da área urbanizada de Dourados, pois foram implantadas na década de 90,
e devido à expansão da cidade, acabaram sendo englobadas neste crescimento
urbano.
Resumidamente, o tratamento utilizado nas estações pode ser subdividido em três
partes principais:
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Tratamento Preliminar: É constituído somente por processos físicos, onde ocorre

a remoção dos materiais em suspensão através do gradeamento, e a separação dos
fragmentos de areia das águas residuárias por meio de um desarenador. A estrutura
do sistema de gradeamento também tem a função de controlar a vazão do efluente
que chega a ETE através de um medidor Parshall.
Estas infraestruturas auxiliam na retenção dos materiais sólidos grosseiros presentes no
efluente, tendo como finalidade a preservação das infraestruturas posteriores ao
gradeamento, tais como as bombas e as tubulações (destinadas ao transporte do
esgoto), as unidades de tratamento e os corpos receptores.



Tratamento Secundário: Etapa que consiste na remoção de matéria orgânica,

através das reações bioquímicas, podendo os processos serem aeróbios e/ou
anaeróbios. O tratamento secundário é composto por um reator RALF (Reator
Anaeróbio de Leito Fluidizado), Filtro Biológico Aerado e Decantador Secundário. No
caso das estações de Dourados, todas as ETEs realizam os dois processos (anaeróbio
e aeróbio). A Figura 128 representa o esquema de funcionamento dos reatores RALF.

Figura 128 – Esquematização de um reator do tipo RALF
Fonte: SAMAE Pomerode

A principal vantagem destes reatores é a elevada concentração de biomassa em
seu interior, denominada também de manta de lodo. Devido a esta alta
concentração os reatores RALF apresentam um volume bastante reduzido, quando
se comparado a outros sistemas de tratamento, além de possuírem fluxo ascendente.
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Von Sperling (1996) destaca as vantagens e desvantagens da utilização destes
reatores (Tabela 67).

Tabela 67 – Comparativo das vantagens e desvantagens dos reatores anaeróbios
Vantagens
Desvantagens
 Satisfatória eficiência na remoção de
DBO;
 Baixos requisitos de área;
 Baixos custos
operação;

de

implantação

e

 Reduzido consumo de energia;
 Não necessita de meio suporte;
 Construção, operação e manutenção
simples;
 Baixíssima produção de lodo;

 Dificuldade em satisfazer padrões de
lançamento bem restritivos;
 Possibilidade de efluentes com aspecto
desagradável;
 Remoção de Nitrogênio e Fósforo
insatisfatório;
 Possibilidade de maus odores (embora
possam ser controlados);
 A partida do processo é geralmente
lenta;
 Relativamente sensível a variações de
carga;

 Estabilização do lodo no próprio reator;
 Boa desidratabilidade do lodo;

 Usualmente necessita pós-tratamento.
 Necessidade apenas da secagem e
disposição final do lodo;
 Rápido reinício após períodos de
paralisação.
Fonte: Von Sperling (1996), adaptado por Groen, 2016.

Entretanto, resultante das atividades anaeróbias dentro do reator, ocorre a formação
de gases (em maiores proporções o metano e o gás carbônico), que não podem ser
liberados na atmosfera, sendo assim, no interior destes reatores existe equipamento
capaz de captar e coletar os gases, para a realização da queima dos mesmos,
evitando que poluentes potenciais como o metano atinjam a atmosfera.
Posteriormente aos reatores RALF, o efluente é destinado ao Filtro Biológico Aeróbio
do tipo percolador (FBA). Este tem como finalidade principal auxiliar a remoção da
matéria orgânica que não é estabilizada nos reatores RALF. A remoção ocorre
através de processos biológicos, onde o esgoto adentra o filtro pela parte superior,
introduz no meio suporte (denominado também de meio filtrante), onde entra em
contato com os microrganismos presentes no biofilme.

401

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

Durante este processo, a matéria orgânica é aderida por este biofilme, que estabiliza
seus compostos, e com o passar do tempo o biofilme torna-se saturado e
harmonizado, e através da tensão de cisalhamento ocasionada pela velocidade de
escoamento do líquido, ocorre o desprendimento das placas de biofilme, sendo
carregado com efluente do FBA. Von Sperling (1995) destaca que, este material
desprendido, deve ser removido através de decantadores secundários, a fim de
reduzir a concentração de sólidos em suspensão, e consequentemente, obter um
efluente final clarificado.
Por fim, o Decantador Secundário, que atua como um clarificador do efluente
proveniente do FBA remove sólidos em suspensão e evita que o material orgânico (já
estabilizado) seja destinado aos corpos receptores.



Tratamento do Lodo: o lodo gerado durante os processos de tratamento das

águas residuárias necessita de um tratamento adequado para que seja feita a
destinação final. O procedimento utilizado em todas as ETEs de Dourados é o secador
térmico (Leito de Secagem de Lodo). É um processo de secagem natural do lodo,
um dos métodos mais antigos, acessível financeiramente e comumente adotado no
Brasil. Os leitos de secagem consistem em tanques rasos com piso drenante, onde é
realizada a descarga do lodo úmido até uma altura de aproximadamente 30 cm.
Vale ressaltar que todas as ETEs são operadas por empresa terceirizada, a Log
Engenharia, realizando serviços de operação, manutenção e monitoramento das
mesmas. A operação destas estações, de acordo com a Sanesul é constante, ou
seja, operam 24 horas por dia.
Na Figura 129 é possível verificar a localização das ETEs, bem como informações
gerais a respeito de cada unidade.
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Estação de Tratamento de Esgoto Guaxinim – ETE Guaxinim

A ETE Guaxinim ocupa uma área de aproximadamente 4,1 ha, está inserida na região
sudoeste da área urbana de Dourados, próximo à margem direita do Córrego Rego
D’água. A área da ETE é devidamente cercada, evitando o acesso de pessoas não
autorizadas e animais, além disso, possui cortina arbórea implantada em seu
perímetro. A Figura 130 apresenta a vista aérea da ETE Guaxinim.

Figura 130 – Vista Aérea da ETE Guaxinim
Fonte: Sanesul, 2016.

A referida estação foi a segunda a ser construída no município de Dourados, onde
iniciou seu funcionamento em 1994, com capacidade de realizar o tratamento de
uma vazão nominal de 120 L/s. Durante a visita in loco, acompanhada por um
técnico da Sanesul de Dourados, foi informado que atualmente não há projetos que
prevê a ampliação da ETE.
A ETE Guaxinim recebe contribuições de esgoto provenientes de 05 Estações
Elevatórias de Esgoto Bruto e três interceptores, conforme apresentado no item 10.1.3
(Estações Elevatórias). Nas intermediações da ETE há inserida uma estação elevatória
que recebe o esgoto de 02 interceptores e recalca até as estruturas destinadas a
realização do tratamento das águas residuárias.
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A Estação Elevatória de Esgoto (EEE) situada dentro da ETE Guaxinim (Figura 131)
apresenta sistema de gradeamento, para evitar que materiais grosseiros (galhos,
pedras, etc) danifiquem os equipamentos, e contém um conjunto de três motobombas em paralelo, onde uma fica de reserva para substituir quando outra está em
manutenção.

Figura 131 – EEE localizada dentro da ETE Guaxinim com sistema de gradeamento e três
conjuntos de motobomba
Fonte: Groen, 2016

Nos próximos itens se encontram descritas à caracterização das infraestruturas
presentes em cada uma das etapas de tratamento realizado na estação.

10.1.4.1.1 Tratamento Preliminar

O tratamento preliminar, conforme mencionado, constitui-se somente por processos
físicos, subdividindo-se em duas etapas. A primeira etapa consiste no gradeamento
(Figura 132), onde ocorre a remoção dos sólidos grosseiros (galhos, pedras, plástico,
etc.). Este material é retido através das barras de ferro presentes nesta estrutura, que
possui espaçamento entre 1,0 e 4,0 cm.
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Devido à presença destes sólidos grosseiros, torna-se necessário a realização da
limpeza do sistema de gradeamento da ETE, a qual é realizada manualmente e de
forma rotineira, evitando que o acúmulo de materiais interrompa o fluxo constante
das águas residuárias, e consequentemente, a operação da estação. Durante a
realização da visita a estação foi constatado que a estrutura apresenta ótimas
condições de manutenção e operação.
A segunda etapa do tratamento preliminar refere-se ao sistema de desarenação,
ilustrado na Figura 132, onde é constituído por 02 canais para coletar os sólidos
sedimentáveis que ultrapassam o sistema de gradeamento. Ambos os canais são
utilizados na operação, sendo realizado a limpeza e manutenção alternadamente,
evitando paralizações no tratamento.

A

B

Figura 132 – Sistema de gradeamento (A) e desarenador (B) da ETE Guaxinim
Fonte: Groen, 2016.

Cabe ressaltar que os materiais retirados dos 02 sistemas preliminares são coletados e
encaminhados para aterro sanitário.
Posteriormente ao tratamento preliminar há um ponto de monitoramento para a
coleta do esgoto a ser tratado para a realização de análises laboratoriais. Estas
análises auxiliam na operação da ETE, e especificamente neste ponto, é realizado o
controle de pH do esgoto, para que a eficiência do tratamento não seja
prejudicada.
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O pH ideal, de acordo com técnico da ETE está na faixa de 7,0 a 7,1 e caso apresente
valor muito abaixo desta faixa, realiza-se a adição de cal hidratada, que tem a
finalidade de elevar o valor do pH. A Figura 133 identifica a Casa de Química da ETE,
bem como o ponto de coleta das amostras para análises laboratoriais (poço de
visita).

Figura 133 – Casa de química da ETE Guaxinim
Fonte: Groen, 2016.

10.1.4.1.2 Tratamento Secundário

Posteriormente ao tratamento preliminar e a execução da correção de pH (quando
necessário), é seguido para o tratamento secundário dos efluentes. Esta etapa
remove

a

matéria

orgânica,

utilizando-se

os

reatores

do

tipo

RALF,

e

subsequentemente são utilizados os Filtros Biológicos Aerados (FAB) e os
Decantadores Secundários (DS).
Conforme informações repassadas pelo técnico da Sanesul de Dourados, na ETE
Guaxinim, atualmente é realizada a queima parcial dos gases formados nos reatores
anaeróbios.

A

outra

parcela

vem

sendo

utilizada

em

projetos

para

o

reaproveitamento do biogás, principalmente na área de eficiência energética. Um
destes projetos está relacionado com a utilização do biogás na secagem do lodo
gerado durante todo o processo de tratamento das águas residuárias. Na Figura 134
é apresentado o local das análises do biogás e o sistema de coleta e queima de
gases.
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A

B

Figura 134 – Abrigo de análise do biogás (A) e queimador de gases (B) da ETE Guaxinim
Fonte: Groen, 2016.

Cabe ressaltar que a ETE Guaxinim é a única estação que possui essa linha de
pesquisa para o reaproveitamento de biogás em Dourados, tecnologia em que
poucas estações no Brasil dispõem, e que vem produzindo resultados de qualidade.
Estes gases são coletados apenas dos reatores RALF, pois é onde ocorre
praticamente toda a geração dos gases.
Na ETE Guaxinim são utilizados 03 reatores RALF, ilustrados na Figura 135, que possuem
uma capacidade de tratamento nominal de 40 L/s cada reator, totalizando uma
vazão de 120 L/s. De acordo com Von Sperling (1996) os reatores anaeróbios possuem
uma eficiência de 60 a 80% para remoção de DBO (Demanda Bioquímica de
Oxigênio), sendo necessário um TDH (Tempo de Detenção hidráulica) de 0,3 a 0,5
dias.

Figura 135 – Reatores do tipo RALF utilizados na ETE Guaxinim
Fonte: Groen, 2016.
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Os reatores apresentam boas condições de operação, controle e manutenção. De
acordo com as informações disponibilizadas pela Sanesul, para o período de
Jan/2016 até Jul/2016 teve uma vazão máxima de 121,9 L/s, atuando com 101,58%
da sua capacidade nominal, entretanto, na maior parte do período analisado a
estação vem trabalhando com vazões moderadas, apresentando no mês de Março,
um valor máximo de 87,57 L/s da vazão média, conforme identifica a Tabela 68.

Tabela 68 – Vazões máximas e médias da ETE Guaxinim
ETE GUAXINIM – 2016
Período

Jan

Fev

Mar

Vazão (L/s)
100,90
120,00
106,80
Relação entre Vazão
Instantânea e
84,08% 100,00% 89,00%
Capacidade Nominal
Vazão Média (L/s)
79,08
85,33
87,57
Relação entre Vazão
Média e Capacidade
65,90% 71,11% 72,98%
Nominal
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Posteriormente

aos

reatores

RALF,

Abr

Mai

Jun

Jul

106,00

75,10

105,10

121,90

88,33%

62,58%

87,58%

101,58%

79,34

83,61

83,72

*S/I

66,12%

69,68%

69,77%

*S/I

o

efluente é destinado ao Filtro Biológico
Aeróbio (FBA) do tipo percolador (Figura
136). Na ETE Guaxinim é utilizado 01 FBA
com capacidade nominal de tratamento
de 120 L/s, de fluxo descendente, com
hastes giratórias que realizam a distribuição
das águas residuárias por todo o filtro.
Figura 136 – Filtro Biológico Aeróbico do tipo
percolador utilizado na ETE Guaxinim
Fonte: Groen, 2016.
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O Decantador Secundário atua como um clarificador do efluente proveniente do
FBA, removendo sólidos em suspensão e evitando que este material orgânico (já
estabilizado) seja despejado nos corpos receptores. A ETE Guaxinim apresenta 01
Decantador Secundário, de formato circular com raspador mecânico, conforme a
Figura 137.

Figura 137 – Decantador Secundário da ETE Guaxinim
Fonte: Groen, 2016.

O processo de decantação é simples, o efluente do FBA entra no decantador de
forma lenta, para que não haja a quebra das placas de biofilme desprendidas do
filtro, onde ocorre a sua sedimentação para o fundo do decantador através da ação
gravitacional. Por final o efluente clarificado (sem a presença do material suspenso
decantado) é coletado por canaletas ao redor da parte externa do decantador e
realizada a destinação final do efluente para o córrego Rego d’Água.
É importante destacar que a ETE Guaxinim não realiza tratamento terciário, que seria
a eliminação de nutrientes (como fósforo e nitrogênio), além da remoção de
patógenos. Este tipo de tratamento não é muito utilizado no Brasil.
Em razão da descarga do efluente tratado ser em um córrego localizado na área
urbana de Dourados, cabe a Sanesul analisar a viabilidade ambiental, técnica e
econômica de implantar um sistema de tratamento de nível terciário nas estações.
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10.1.4.1.3 Tratamento do Lodo

Na ETE Guaxinim são utilizados 14 leitos de secagem de lodo. Conforme pode ser
verificado na Figura 138, alguns tanques apresentam-se em processo quase finalizado
de secagem do lodo, e outros em processos intermediários (com a presença de lodo
úmido).

Figura 138 – Leitos de Secagem da ETE Guaxinim
Fonte: Groen, 2016.

Estação de Tratamento de Esgoto Água Boa – ETE Água Boa

A ETE Água Boa foi a primeira a ser construída em Dourados, localizada na região sul
do município, próximo à margem direita do Córrego Paragem. Teve seu
funcionamento iniciado a partir de 1989. Na época de sua instalação estava
alocada em uma área afastada da região central de Dourados, no entanto,
atualmente se encontra inserida no perímetro urbano. A ETE tem uma área de
aproximadamente 13.992 m2, sendo menor se comparada a ETE Guaxinim.
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Está

devidamente

cercada,

evitando o acesso de pessoas não
autorizadas e animais, além de
possuir cortina arbórea implantada
em boa parte de seu perímetro.
A

referida

ETE

tem

uma

capacidade para atender uma
vazão de 110 L/s. Durante a visita in
loco,

acompanhada

por

Figura 139 – Vista aérea da ETE Água Boa

um Fonte: Sanesul, 2016.
técnico da Sanesul de Dourados, foi informado que atualmente não há projetos que
prevê a ampliação da ETE.
A ETE Água Boa recebe contribuições de esgoto provenientes de 05 Estações
Elevatórias de Esgoto Bruto e um interceptor, conforme apresentado no item 10.1.3
(Estações Elevatórias de Esgoto). Uma destas elevatórias se encontra dentro da
própria ETE, recebendo o esgoto do interceptor, e recalcando até as estruturas
destinadas a realização do tratamento das águas residuárias. Esta referida EEE dispõe
de sistema de gradeamento, para evitar que materiais grosseiros danifiquem os
equipamentos da estação elevatória, e apresenta um conjunto em paralelo de 02
moto bombas, uma para operação e a outra é mantida de reserva para os períodos
de manutenção.

10.1.4.2.1 Tratamento Preliminar

A ETE Água Boa apresenta um sistema de gradeamento no início do processo, onde
chega o efluente recalcado da EEE. A limpeza das grades é realizada rotineiramente,
evitando a obstrução dos equipamentos. Na Figura 140 A é possível verificar o sistema
de gradeamento, bem como o tambor utilizado para o armazenamento do material
grosseiro retido, que posteriormente é encaminhado para Aterro Sanitário. Na Figura
140 B é ilustrado o tanque de sucção da EEE.
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A

B

Figura 140 – Sistema de gradeamento (A) e tanque de sucção da EEE da ETE Água Boa (B)
Fonte: Groen, 2016.

Subsequente ao sistema de
gradeamento

é

necessário

elevar o esgoto a uma altura
de aproximadamente 3,50 m
(Figura

141),

tratamento
realizado

para

que

posterior
por

o

seja

gravidade,

reduzindo custos de operação.
Figura 141 – Elevatória de Esgoto utilizada para conduzir o
esgoto até o desarenador
Fonte: Groen, 2016.

Apesar do tanque de sucção da elevatória de esgoto atuar como um desarenador,
após atingir a altura desejada, o efluente é conduzido para um sistema de
desarenação composto por dois canais, que visam garantir a remoção dos sólidos
grosseiros e evitar a sua deposição nos equipamentos seguintes.
A casa de química está instalada ao lado do desarenador, sendo utilizada também
quando necessário para a realização da correção de pH das águas residuárias,
auxiliando no início do processo de tratamento.
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10.1.4.2.2 Tratamento Secundário

A ETE Água Boa, conforme mencionado, apresenta o mesmo tratamento secundário
que as demais ETEs de Dourados, composto primeiramente por 02 reatores
anaeróbios de manta de lodo (reatores RALF), seguido por 01 Filtro Biológico Aerado
(FBA) e 01 Decantador Secundário (DS).
O primeiro reator (Figura 142) tem capacidade nominal para tratamento de 40L/s, o
segundo reator tem capacidade para 70 L/s, totalizando uma vazão nominal de 110
L/s. Ambos os reatores se encontram em operação, em boas condições de
funcionamento, controle e manutenção.

Figura 142 – Reator RALF da ETE Água Boa
Fonte: Groen, 2016.

Segundo informações disponibilizadas pela Sanesul, durante o período de Jan/2016
até Jul/2016, os reatores trabalharam com uma vazão máxima de 109,7 L/s, atuando
com 99,73% da sua capacidade nominal. Entretanto, na maior parte do período
analisado a estação vem operando com vazões moderadas, apresentando entre os
meses de Março e Julho de 2016, um valor da vazão média entre 75 e 87 L/s,
conforme ilustrado na Tabela 69.
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Tabela 69 – Vazões máximas e médias da ETE Água Boa
Período

Jan

Fev

Vazão (L/s)
109,50 109,70
Relação entre Vazão
Instantânea e Capacidade
99,55% 99,73%
Nominal
Vazão Média (L/s)
79,41
82,28
Relação entre Vazão Média
72,19% 74,80%
e Capacidade Nominal
Fonte: Sanesul, adaptado por Groen, 2016

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

86,30

94,70

91,10

96,70

99,00

78,45%

86,09%

82,82%

87,91%

90,0%

87,14

79,28

80,35

75,43

*S/I

79,22%

72,07%

73,05%

68,57%

*S/I

Na ETE Água Boa é utilizado 01 FBA, com capacidade nominal de tratamento de 110
L/s, possui fluxo descendente, com hastes giratórias que realizam a distribuição das
águas residuárias por todo o filtro.
Conforme ilustra a Figura 143, o meio filtrante é composto de pedras de diâmetros
variados para que ocorra a circulação do ar e a formação do biofilme, possibilitando
a remoção de matéria orgânica e a estabilização da mesma. Após a passagem das
águas residuárias por esta unidade são encaminhadas ao Decantador Secundário.

Figura 143 – Filtro Biológico Aeróbio do tipo percolador, utilizado na ETE Água Boa
Fonte: Groen, 2016.

O decantador, conforme ilustrado na Figura 144, possui formato circular com
raspador mecânico para a remoção do lodo que precipita em seu interior e que se
deposita no fundo do tanque. O esgoto tratado entra pelo centro do decantador e
a coleta é feita pelas canaletas nas bordas externas. Após a passagem pelo
decantador, o efluente é destinado ao corpo receptor, neste caso, o Córrego
Paragem.
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Figura 144 – Decantador Secundário utilizado na ETE Água Boa
Fonte: Groen, 2016.

A descarga do lodo decantado varia de acordo com vazão tratada nos sistemas
anteriores, sendo a limpeza efetuada conforme a demanda. Ressalta-se que em
cada etapa do tratamento são coletadas amostras para a análise laboratorial,
assegurando o controle da eficiência e da qualidade da operação da ETE.

10.1.4.2.3 Tratamento do Lodo

Na ETE Água Boa são utilizados 11 leitos de secagem de lodo (Figura 145), sendo que
10 são para a secagem do lodo produzido nos reatores RALF, FBA e Decantador
Secundário e 01 destinado a descarga dos materiais retidos no desarenador.
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Figura 145 – Leitos de secagem do lodo da ETE Água Boa
Fonte: Groen, 2016.

A limpeza é realizada após a remoção do lodo seco, sendo que o tempo de
secagem do lodo varia de acordo com as condições climáticas, podendo levar
semanas para secagem destes resíduos. O descarte do material é realizado no aterro
sanitário do município de Dourados, conforme informações da Sanesul.

Estação de Tratamento de Esgoto Laranja Doce – ETE Laranja Doce

A ETE Laranja Doce ocupa uma área de aproximadamente 8.492 m2, está inserida na
região norte da área urbana de Dourados, próximo a margem direita do Córrego
Laranja Doce. A área da ETE é compacta, devidamente cercada, evitando o acesso
de pessoas não autorizadas e animais. Além disso, possui cortina arbórea implantada
em todo o seu perímetro, conforme apresenta a Figura 146.
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Figura 146 – Vista Aérea da ETE Laranja Doce
Fonte: Sanesul, 2016.

A referida estação foi a terceira a ser construída no município de Dourados, iniciando
seu funcionamento em 1999, com capacidade de realizar o tratamento de uma
vazão nominal de 40 L/s. Durante a visita in loco, acompanhada por um técnico da
Sanesul de Dourados, foi informado que atualmente não há projetos que prevê a
ampliação da ETE.
Conforme mencionado, a ETE Laranja Doce possui os mesmos tipos de tratamento e
operação que a ETE Guaxinim e Água Boa, variando apenas em relação a vazão de
tratamento.
A ETE Laranja Doce recebe contribuições de esgoto provenientes de 04 Estações
Elevatórias de Esgoto Bruto, conforme explicado no item 10.1.3 (Estações Elevatórias).
Uma das elevatórias se encontra no interior da ETE, destinada a recalcar o efluente
das outras elevatórias que transportam o esgoto para a estação.
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10.1.4.3.1 Tratamento Preliminar

A ETE Laranja Doce é composta por um
sistema de gradeamento único, onde
chega todo efluente a ser tratado. A
limpeza

das

rotineiramente,

grades
e

é

realizada

sempre

quando

necessário, evitando a obstrução dos
equipamentos. A Figura 147 ilustra o
sistema de gradeamento, bem como o
tambor utilizado para o armazenamento
Figura 147 – Sistema de gradeamento da ETE

do material grosseiro retido, o qual é Laranja Doce
Fonte: Groen, 2016.
encaminhado para Aterro Sanitário.

Subsequente ao sistema de gradeamento, o efluente passa pelo processo de
desarenação,

composto

por

02

canais

retangulares,

que

funcionam

alternadamente, ficando um de reserva para emergências ou limpeza (Figura 148).
Posteriormente ao desarenador, há uma calha do tipo Parshall que controla a vazão
da estação e aplicação de cal hidratada na correção do pH do efluente a ser
tratado.

Figura 148 – Sistema de desarenação e medidor de vazão do tipo Parshall da ETE Laranja Doce
Fonte: Groen, 2016.
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O sistema de tratamento preliminar
encontra-se

em

bom

estado

de

manutenção e operação, sendo a
limpeza

do

desarenador

rotineiramente

ou

efetuada

quando

há

necessidade, onde o material retido é
canalizado até a caixa de areia (Figura
149),

de

onde

é

removido

e

encaminhado ao aterro sanitário, assim

Figura 149 – Caixas de areia da ETE Laranja

como o material retido no sistema de Doce

Fonte: Groen, 2016.

gradeamento.

10.1.4.3.2 Tratamento Secundário

A ETE Laranja Doce, conforme mencionado, apresenta o mesmo tratamento
secundário que as demais ETEs, composto primeiramente por 01 reator anaeróbio de
manta de lodo (reator RALF), seguido por 01 Filtro Biológico Aerado (FBA) e 01
Decantador Secundário (DS).

O reator RALF da estação, ilustrado na
Figura 150, tem capacidade nominal
para tratamento de 40L/s. O reator se
encontra

em

operação,

em

boas

condições de funcionamento, controle
e manutenção.

Figura 150 – Reator RALF da ETE Laranja Doce
Fonte: Groen, 2016.
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Segundo informações disponibilizadas pela Sanesul, durante o período de Jan/2016
até Julho/2016, o reator trabalhou com uma vazão máxima de 44,0 L/s, atuando com
110 % da sua capacidade nominal. Entretanto, no período analisado a estação vem
trabalhando com vazões moderadas, com valores médios entre 24 e 29 L/s
aproximadamente (Tabela 70).

Tabela 70 – Vazões máximas e médias da ETE Laranja Doce
Período
Jan
Fev
Mar
Abr
Vazão (L/s)
3,60
37,00
36,00
Relação entre Vazão
Instantânea e
9,00%
92,50%
90,00%
Capacidade Nominal
Vazão Média (L/s)
26,82
28,74
29,55
Relação entre Vazão
Média e Capacidade
67,05%
71,85%
73,88%
Nominal
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016

Mai

Jun

Jul

42,00

44,00

43,00

S/I*

105,00%

110,00%

107,50%

S/I*

24,20

24,20

25,09

S/I*

60,50%

60,50%

62,73%

S/I*

Na ETE Laranja Doce é utilizado 01 FBA
com

capacidade

tratamento

de

40

nominal
L/s,

possui

de
fluxo

descendente, com hastes giratórias que
realizam

a

distribuição

das

águas

residuárias por todo o filtro. Na Figura 151
é possível identificar o FBA utilizado na
ETE Laranja Doce.
O meio filtrante é composto de pedras Figura 151 – Filtro Biológico Aeróbico do tipo
percolador utilizado na ETE Laranja Doce

de diâmetros variados para que ocorra Fonte: Groen, 2016.

a circulação de ar e a formação do biofilme, possibilitando a remoção de matéria
orgânica e a estabilização da mesma. Após a passagem das águas residuárias por
esta unidade são encaminhadas para o Decantador Secundário.
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O decantador secundário utilizado na ETE
Laranja Doce possui formato circular com
raspador mecânico para a remoção do
lodo que precipita em seu interior e que se
deposita no fundo do tanque (Figura 152).
O esgoto tratado entra pelo centro do
decantador e a coleta é realizada por
canaletas nas bordas externas, e após a
passagem pelo decantador, o efluente é
destinado ao corpo receptor, Córrego
Laranja Doce.

Figura 152 – Decantador
utilizado na ETE Água Boa
Fonte: Groen, 2016.

Secundário

10.1.4.3.3 Tratamento do Lodo

Na ETE Laranja Doce são utilizados 05 leitos de secagem (Figura 153), sendo 04 leitos
para a secagem do lodo produzido nos reatores RALF, FBA e Decantador Secundário
e 01 destinado a descarga dos materiais retidos no desarenador.

Figura 153 – Leitos de secagem do lodo da ETE Água Boa
Fonte: Groen, 2016.
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A limpeza dos leitos de secagem é realizada após a remoção do lodo seco, sendo
que o tempo de secagem do lodo varia de acordo com as condições climáticas,
podendo levar semanas para secagem destes resíduos. O descarte do material é
realizado no aterro sanitário do município de Dourados, conforme informações
repassadas pela Sanesul.

Estação de Tratamento de Esgoto Harry Amorim – ETE Harry
Amorim

A ETE Harry Amorim foi construída em 2013 e começou a operar em maio de 2015,
com intuito de atender a Penitenciária Estadual de Dourados e a infraestrutura do
regime Semiaberto e Aberto da penitenciária.
A ETE Harry Amorim está localizada na região oeste da área urbana de Dourados,
próximo à rodovia MS-379, em direção ao distrito de Panambi. A área da ETE é
extensa, se comparado com as outras estações, encontrando-se devidamente
cercada, evitando o acesso de pessoas não autorizadas e animais.
A ETE Harry Amorim até Julho/2016 atendia somente o Presídio Semiaberto e Aberto
de Dourados através das lagoas facultativas. Em 2017 o reator UASB da ETE entrou em
operação, e segundo informações da Sanesul, a Penitenciária Estadual (sistema
fechado) que até então possuía uma ETE particular, desativou a estação e todo o
esgoto gerado em suas instalações está sendo destinado a Harry Amorim.
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10.1.4.4.1 Tratamento Preliminar

A ETE Harry Amorim apresenta um sistema
de gradeamento único, no qual chega
todo efluente a ser tratado. A limpeza das
grades é realizada rotineiramente, e
sempre quando necessário, evitando a
obstrução dos equipamentos. Na Figura
154 é possível verificar o sistema de
gradeamento, bem como o tambor
utilizado para o armazenamento do
material

grosseiro

retido,

o

qual

Figura 154 – Sistema de gradeamento da ETE

é Harry Amorim

posteriormente encaminhado para o Fonte: Harry Amorim, 2016.
Aterro Sanitário.
Subsequente ao sistema de gradeamento, o efluente passa pelo processo de
desarenação,

composto

por

02

canais

retangulares,

que

funcionam

alternadamente, ficando um de reserva para emergências ou limpeza (Figura 155).
Posteriormente ao desarenador, há uma calha do tipo Parshall que controla a vazão
da estação e aplicação de cal hidratada na correção do pH do efluente a ser
tratado.

Figura 155 – Sistema de desarenação e medidor de vazão do tipo calha Parshall da ETE Harry
Amorim
Fonte: Groen, 2016.
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10.1.4.4.2 Tratamento Secundário

A ETE Harry Amorim, conforme mencionado,
apresenta tratamento diferenciado das
outras estações, composto por 01 reator
anaeróbio de manda de lodo (reator RALF),
seguido

por

02

lagoas

facultativas,

conforme descrição a seguir.
Conforme entrevista com o técnico da
Sanesul,

o

reator

RALF

terá

uma

Figura 156 – Reator RALF da ETE Harry Amorim

capacidade para receber uma vazão Fonte: Groen, 2016.
nominal de 20 L/s. Ainda não se encontra funcionando, pois está em fase de start up,
ou seja, em etapa de estabilização da manta de lodo no interior do reator.
Segundo informações disponibilizadas pela Sanesul, entre o período de Jan/2016 até
Jul/2016, a ETE trabalhou com uma vazão máxima de 2,30 L/s, atuando com 11,5 %
da sua capacidade nominal de 20 l/s. Durante o período analisado a estação vem
operando com vazões moderadas, apresentando uma vazão média entre 1,36 e 1,71
L/s (Tabela 71).

Tabela 71 – Vazões máximas e médias da ETE Harry Amorim
Período

Jan

Fev

Mar

Vazão (L/s)
1,10
1,50
1,50
Relação entre Vazão
Instantânea e Capacidade
5,50 % 7,50 % 7,50 %
Nominal
Vazão Média (L/s)
1,36
1,61
1,64
Relação entre Vazão Média e
6,80 % 8,05 % 8,20 %
Capacidade Nominal
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Abr

Mai

Jun

Jul

1,50

1,70

2,00

2,30

7,50 %

8,50 %

10,00 %

11,50 %

1,71

1,46

1,40

S/I*

8,55 %

7,30 %

7,00 %

S/I*
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Para o tratamento secundário, atualmente a ETE conta com 2 lagoas facultativas,
diferenciando das outras ETEs, onde não há Filtros Biológicos Aerados (FAB) e os
Decantadores Secundários (DS).
As Lagoas Facultativas da ETE Harry Amorim têm por objetivo reter o esgoto por um
determinado tempo de detenção hidráulico (TDH), para que ocorra a estabilização
do material orgânico através de processos naturais (físicos e microbiológicos). Este
tipo de lagoas tem como principal característica a ocorrência de dois processos
simultâneos, uma fase aeróbia (que ocorre na parte superficial das lagoas) e outra
fase anaeróbia (que ocorre no fundo das lagoas).
Na parte inferior, ocorre a formação do lodo (formado pela sedimentação da
matéria orgânica presente no esgoto) que é decomposto por microrganismos
anaeróbios e são transformados em água, gás carbônico, metano, gás sulfídrico e
outros.
Na parte superior, ocorre a oxidação da matéria orgânica por microrganismo que
realizam a respiração aeróbia, ou seja, é fundamental a presença de oxigênio
durante os processos, o qual é garantido pela presença de algas (fotossíntese). Outro
fator importante do ponto de vista ambiental é a oxidação do gás sulfídrico (gerado
no fundo destas lagoas) realizado na camada superior das lagoas, evitando a
eliminação de mau odor.
As lagoas facultativas estão dispostas paralelamente, possuindo cada uma a
dimensão de aproximadamente 80 x 60 x 1,80m (comprimento x largura x
profundidade). Posteriormente ao tratamento realizado, o efluente das lagoas é
direcionado ao corpo receptor, o Córrego Laranja Doce.
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10.1.4.4.3 Tratamento do Lodo

Na ETE Harry Amorim serão utilizados 05 leitos
para a secagem do lodo a ser produzido
pelo reator RALF, o qual ainda não se
encontra em operação. Os leitos podem ser
verificados na Figura 157.

Figura 157 – Leitos de secagem do lodo da ETE
Harry Amorim
Fonte: Groen, 2016.

Aspectos físicos, químicos e biológicos do efluente bruto e
efluente tratado

Para a caracterização dos aspectos físicos, químicos e biológicos das ETEs de
Dourados em relação ao efluente bruto e tratado, foram levantadas informações
referentes ao monitoramento no período de janeiro de 2014 até junho de 2016,
realizados pelo Laboratório Central da Sanesul, para os parâmetros de temperatura
das amostras, potencial hidrogeniônico (pH), demanda bioquímica de oxigênio
(DBO5,20), demanda química de oxigênio (DQO), fosforo total (P), óleos e graxas e
turbidez, conforme apresentado na Tabela 72, Tabela 73, Tabela 74 e Tabela 75.
Os resultados apresentados, de acordo com informações dos boletins de análise da
Sanesul, foram realizados por amostragem composta, coletadas no período
matutino, sendo que o esgoto bruto fora coletado na etapa preliminar das estações
e para o efluente tratado a coleta foi realizada posteriormente ao último processo
do tratamento secundário.
Em relação ao parâmetro temperatura (Tabela 72), tanto para o esgoto bruto, como
para o tratado, as temperaturas permaneceram na faixa dos 20° C até 36° C,
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apresentando uma variação de 16° C. A maior temperatura registrada (35,5°C) foi na
ETE Harry Amorim na análise de esgoto tratado, que atualmente realiza o tratamento
somente por lagoas facultativas, e que por estarem expostas a céu aberto, variam a
temperatura conforme ao clima ambiente. Entretanto, de acordo com a
Deliberação CECA n° 036/2012 a temperatura máxima atingida não ultrapassou o
limite estabelecido pela legislação vigente, que permite o lançamento de efluentes
em corpos receptores com temperaturas máximas de 40°C.

Tabela 72 – Parâmetro de Temperatura analisado no esgoto bruto e tratado nas ETEs
TEMPERATURA DA AMOSTRA (°C)
ESGOTO BRUTO
ESGOTO TRATADO
ETE
Média Mínima Máxima Média Mínima Máxima
ETE Guaxinim
29,0
26,6
32,6
29,3
26,6
33,0
ETE Água Boa

25,7

21,5

29,5

25,3

10,5

29,9

ETE Laranja Doce

27,4

24,8

29,8

26,7

23,7

29,1

ETE Harry Amorim
27,3
20,5
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

31,0

27,8

19,0

35,5

Para o parâmetro pH (Tabela 73), as ETE Guaxinim, Água Boa e Laranja Doce
apresentaram valores entre 6,5 e 8,0, visto que, o procedimento utilizado necessita
que o pH esteja próximo desta faixa, para que a eficiência do tratamento seja a
melhor possível. Já em relação a ETE Harry Amorim, o pH variou entre 4,5 e 11,0 e
apesar da alta variação, a influência na eficiência do tratamento é mínima.

Tabela 73 – Parâmetro de pH analisado no esgoto bruto e tratado nas ETEs
pH
ETE
ESGOTO BRUTO
ESGOTO TRATADO
Média Mínima Máxima Média Mínima Máxima
ETE Guaxinim
7,3
7,1
7,6
7,7
7,4
7,8
ETE Água Boa

7,2

6,5

7,7

7,6

7,2

8,0

ETE Laranja Doce

7,3

7,3

7,4

7,7

7,6

7,7

ETE Harry Amorim
7,3
4,5
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

8,2

10,4

9,6

11,0
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Os valores encontrados para a DBO5,20 do esgoto bruto variaram de 38 mg/L até 512
mg/L, considerando todas as ETEs analisadas (Tabela 74), sendo que os valores de
carga orgânica estão relacionados com a vazão de esgoto nas estações, posto que,
o esgoto é de origem predominantemente doméstico. Segundo von Sperling (2005)
destaca que DBO5,20 deste tipo de origem oscila entre a faixa de 250 mg/L até 400
mg/L.
Para o esgoto tratado, a DBO5,20 teve uma variação entre 40,6 mg/L até 78,4 mg/L,
indicando uma alta eficiência das estações de tratamento em relação a remoção
de matéria orgânica, além de situarem-se abaixo do estabelecido pela Deliberação
CECA n° 036/2012, que determina para lançamento nos corpos receptores de classe
II um valor máximo de 100 mg/L.

Tabela 74 – Parâmetro de DBO (5d,20°C) analisados do esgoto bruto e tratado nas ETEs
DBO (5d,20°C) (mg/L)
ETE
ESGOTO BRUTO
ESGOTO TRATADO
Média Mínima Máxima Média Mínima Máxima
ETE Guaxinim
383,9
304,0
512,0
26,0
12,7
40,6
ETE Água Boa

316,0

38,0

510,0

44,1

15,8

72,0

ETE Laranja Doce

219,0

122,0

351,0

26,0

12,0

70,0

ETE Harry Amorim
113,2
59,0
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

195,0

18,5

2,0

78,4

Os dados referentes a Demanda Química de Oxigênio (DQO) estão apresentados na
Tabela 75. Este é um dos parâmetros que tem por finalidade realizar a medição
quantitativa de matéria orgânica com susceptibilidade a oxidação em uma amostra
através de meios químicos, como por exemplo, a oxidação por meio do
permanganato ou dicromato de potássio em soluções ácidas. Assim, as amostras das
ETEs apresentaram um DQO mínimo de 327 mg/L e 6,0 mg/L para o esgoto bruto e
tratado, respectivamente, e um máximo de 907,0 mg/L para o esgoto bruto e 206,0
mg/L para o esgota tratado.
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Tabela 75 – Parâmetro de DQO analisados do esgoto bruto e tratado nas ETEs
DQO (mg/L)
ETE
ESGOTO BRUTO
ESGOTO TRATADO
Média Mínima Máxima Média Mínima Máxima
ETE Guaxinim
715,7
470,0
907,0
92,8
6,0
206,0
ETE Água Boa

464,0

327,0

626,0

123,6

64,0

181,0

ETE Laranja Doce

510,0

456,0

564,0

59,0

50,0

72,0

*

*

*

ETE Harry Amorim
*
*
*
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
Nota: *Sem dados nos boletins fornecidos pela Sanesul.

Quanto ao Fósforo Total (Tabela 76), o parâmetro apresentou valores mínimos entre
1,6 e 7,7 mg/L e um máximo entre de 15,2 e 104 mg/L para o esgoto bruto e valores
mínimos na faixa de 0,2 a 4,0 mg/L e máximos de 4,7 a 28,4 mg/L para o esgoto
tratado. Valores altos, em razão de que as estações não possuem tratamento
terciário implantado em suas instalações, no qual trata-se da remoção de patógenos
e nutrientes (como o fósforo e o nitrogênio).

Tabela 76 – Parâmetro de Fósforo analisados do esgoto bruto e tratado nas ETEs

ETE
ETE Guaxinim
ETE Água Boa
ETE Laranja Doce
ETE Harry Amorim

FÓSFORO TOTAL (mg/L)
ESGOTO BRUTO
ESGOTO TRATADO
Média Mínima Máxima Média Mínima Máxima
41,0
7,4
104,0
4,1
3,5
4,7
9,9
7,7
15,2
4,8
4,0
5,3
22,9
4,8
47,6
11,4
2,6
28,4
5,63
1,60
17,40
4,69
0,20
24,20

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Para as substâncias solúveis em hexano, denominados de óleos e graxas, de acordo
com a Tabela 77, as análises compreenderam valores mínimos de 35,8 mg/L e
máximos de 246,9 mg/L para o esgoto bruto, já para o esgoto tratado foram obtidos
valores mínimos de 1,8 mg/L e máximos de 149,0 mg/L.
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Tabela 77 – Parâmetro de Óleos e Graxas analisados do esgoto bruto e tratado nas ETEs

ETE
ETE Guaxinim
ETE Água Boa
ETE Laranja Doce
ETE Harry Amorim

ÓLEOS E GRAXAS (mg/L)
ESGOTO BRUTO
ESGOTO TRATADO
Média Mínima Máxima Média Mínima Máxima
103,4
62,0
232,8
12,3
1,8
76,9
93,9
35,8
246,9
24,2
8,7
149,0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Fonte: Sanesul, adaptado por Groen, 2016.
Nota: *Sem dados nos boletins fornecidos pela Sanesul.

O parâmetro Turbidez, conforme legislação vigente, não pode ultrapassar valores de
100 UNT (Unidade Nefelométrica de Turbidez), e de acordo com os dados dos boletins
apresentados na Tabela 80, nenhuma das estações apontaram valores superiores no
esgoto tratado, atingindo um máximo de 80 UNT na ETE Harry Amorim.

Tabela 78 – Parâmetro de Turbidez analisados do esgoto bruto e tratado nas ETEs

ETE
ETE Guaxinim
ETE Água Boa
ETE Laranja Doce
ETE Harry Amorim

TURBIDEZ (NTU)
ESGOTO BRUTO
ESGOTO TRATADO
Média Mínima Máxima Média Mínima Máxima
106,0
99,0
111,0
8,6
7,4
9,4
109,2
90,0
129,0
26,4
16,0
35,0
73,2
60,0
86,0
8,7
6,0
11,0
46,5
29,0
75,0
32,1
5,0
80,0

Fonte: Sanesul, adaptado por Groen, 2016.

Nível de eficiência do tratamento

A eficiência de tratamento das ETEs de Dourados, em relação à remoção de matéria
orgânica apresenta excelentes níveis de eficiência, posto que, conforme von Sperling
(2005), a eficiência de remoção em reatores RALF, seguido de um pós-tratamento
(utilização de filtros biológicos e decantadores) está na faixa usual de 75% até 95%.
Dentro deste contexto, a Tabela 79 demonstra a média da eficiência na remoção de
DBO no período de Jan/2016 até Jul/2016.
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Tabela 79 – Eficiência do tratamento na ETE Guaxinim
PERÍODO DE REFERÊNCIA
EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE DBO (%)
ETE Guaxinim
95,35%
ETE Água Boa
80,78%
ETE Laranja Doce
89,07%
ETE Harry Amorim
87,07%
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

De acordo com a média entre o período analisado, a ETE que apresentou maior
eficiência foi a Guaxinim, com 95,35%

Qualidade da água do corpo receptor

Os corpos receptores de efluente das ETEs de Dourados não apresentam
classificação perante a Deliberação CECA n° 36/2012, sendo, portanto, considerados
como cursos hídricos de Classe II. De acordo com o IMAM, ainda não realizam o
monitoramento destes corpos receptores, visto que, o órgão não dispõe ainda de um
laboratório, entretanto, a Sanesul realiza o monitoramento mensal à montante e à
jusante destes cursos hídricos que recebem o efluente tratado das estações, sendo
eles:
 Córrego Laranja Doce: corpo receptor das ETE Laranja Doce (situado dentro
da área urbana) e ETE Harry Amorim;
 Córrego Paragem: corpo receptor da ETE Água Boa;
 Córrego Rego D’água: corpo receptor da ETE Guaxinim.
Assim, a caracterização da qualidade dos corpos hídricos receptores do esgoto
tratado é analisada de acordo com as condições e padrões de qualidade da água
determinados pela Deliberação CECA nª 036/2012, conforme a Tabela 80.
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Tabela 80 – Parâmetros estabelecidos pela Deliberação CECA nª 036/2012
CECA 036/2011
Parâmetro
Classe II
Temperatura da amostra
Até 40° C
pH
Entre 6,0 a 9,0
Cor Verdadeira
Até 75 mg PT/L ou uH
DBO5,20
até 5 mg O2/L
Fósforo Total (P)
até 0,1 mg P/L(1)
Nitrogênio amoniacal total
até 3,7 mg N/L (2)
Nitrato
Até 10,0 mg/L
Nitrito
Até 1,0 mg/L
Oxigênio Dissolvido (OD)
Não inferior a 5,0 mg/L
Sólidos Dissolvidos Totais (SDT)
Até 500,0 mg/L
Turbidez
Até 100 UNT
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
(1). Em ambientes lóticos; (2) 3,7 mgN/L para pH ≤ 7,5.

Visando a caracterização dos corpos receptores, foram obtidas informações sobre o
monitoramento dos pontos à montante e à jusante dos lançamentos das ETEs,
realizados de janeiro de 2014 até junho de 2016 pelo Laboratório Central da Sanesul,
situado no município de Campo Grande. Com o propósito de comparar as análises,
são apresentados os parâmetros realizados para cada ETE em funcionamento no
município de Dourados, verificando-se os dados mais antigos com os recentes.
Deste modo, os períodos das análises apresentados estão divididos da seguinte
forma:
 ETE Guaxinim e Laranja Doce: comparação entre as análises dos últimos meses
disponibilizados, que foram Abril, Maio e Junho de 2016, com os meses de Abril,
Maio e Junho de 2014;
 ETE Água Boa: comparação entre as análises dos meses de Janeiro, Março e
Maio de 2016 com os meses de Janeiro, Março e Maio de 2014, pois em alguns
meses apresentaram falhas nas análises, não sendo possível gerar os
resultados;
 ETE Harry Amorim: análise dos últimos seis meses, pois a estação começou a
operar no ano de 2015.
Vale ressaltar que os resultados provenientes das análises realizadas pela Sanesul
foram obtidos através de amostragem simples, coletadas entre 08:00h e 09:00h no
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período matutino. Os locais de coleta em todos os pontos de lançamentos, tanto a
jusante como a montante, é de 150 metros de distância.
De todos os parâmetros das análises das ETEs, alguns apresentaram valores fora das
faixas permitidas pela Deliberação CECA n°036/2012. Assim, com base nos períodos
selecionados, é possível comparar o funcionamento das estações no ano de 2014
com o ano de 2016, podendo-se destacar os seguintes parâmetros em relação a
cada ETE.
 ETE Guaxinim
Os parâmetros de temperatura, pH, cor verdadeira, DBO, nitrato, sólidos dissolvidos
total (SDT) e turbidez tanto no ano de 2014 como em 2016 se apresentam dentro dos
padrões exigidos, entretanto, em relação ao Fósforo Total em 2014 já se encontrava
fora dos padrões, porém em 2016 este valor aumentou, atingindo um mínimo de 9,3
mg/L no mês de maio de 2016.
Cabe destacar que apesar dos níveis de fósforos serem altos no ano de 2016 no ponto
à jusante do lançamento do esgoto tratado, os pontos situados à montante
apresentaram valores elevados, ou seja, o corpo receptor vem enfrentando
problemas quanto à poluição por fósforo.
O parâmetro Nitrito, também apresentou valores em desacordo com a legislação
vigente. Verifica-se que no mês de maio de 2016 a concentração de nitrito à
montante do lançamento foi elevada, inclusive houve uma pequena redução após
o lançamento do esgoto tratado (de 4,5 mg/L para 4,2 mg/L), normalizando
conforme os padrões exigidos no mês de junho/2016.
Outro parâmetro que teve valor excedido após o lançamento no córrego Rego
D’água foi o nitrogênio amoniacal, próximo de 25,0 mg/L à jusante no mês de junho
de 2016.
Em relação ao Oxigênio Dissolvido, destaca-se que todos os pontos à jusante do
lançamento do efluente tratado tiveram seus resultados fora dos padrões
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determinados pela Deliberação CECA n° 036/2012, ou seja, inferior à 5 mg/L,
contudo, destaca-se que no mês de maio de 2016 o ponto à montante também teve
OD abaixo do preconizado na legislação.

Tabela 81 – Resultados das análises realizadas a jusante (J) e montante (M) do corpo receptor
do efluente da ETE Guaxinim
Período

Abr/2014

Mai/2014

Jun/2014

Abr/2016

Mai/2016

Jun/2016

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

29,1

28,6

28,9

28,7

24,8

25,9

29,4

28,5

26,1

25,9

22,2

23,2

pH

7,7

7,6

7,9

7,5

7,4

7,5

8,1

7,8

7,7

7,7

7,3

7,1

Cor
Verdadeira

10,4

34,7

10,6

41

6,9

38,3

6,7

25,9

31,9

31,6

30,9

30,6

DBO

2,6

16

2,5

17,7

2,5

25,3

3,9

11,8

*

30,7

5,2

30,4

DQO

*

*

*

*

*

*

2

21

27

28

22,3

39

Fósforo Total

0,2

2,9

0,1

3,0

0,2

3,6

7,8

13,3

12,8

9,3

10,3

12,1

Nitrato

2,8

2,0

3,3

2,0

3,7

2,0

3,6

3,4

3,5

3

3,7

3,3

Nitrito

0,6

0,6

0,3

1,2

0,9

1,5

0,3

0,6

4,5

4,2

0,3

0,9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0,3

25

*

*

7,2

3,8

*

*

6,8

4,6

3

3,2

6,6

3,4

213

312,8

236,6

330,9

263,2

378,4

233

213

276

333

143

232

6

21

3,1

7,7

2,9

13

2,9

7,1

34

15

85

54

Ponto
Coletado
Temp.
Amostra
(°C)

Nitrogênio
Amoniacal
Oxigênio
Dissolvido
Sólidos
Dissolvidos
Totais
Turbidez

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
Nota: *Sem dados nos boletins fornecidos pela Sanesul.

 ETE Água Boa

Apenas 03 parâmetros tiveram seus padrões excedidos conforme estabelecido pela
legislação vigente, o Fósforo Total que apresentou valores em Maio de 2016 à
montante de 26,5 mg/L e 17,2 mg/L à jusante, que são valores elevados, visto que, o
máximo permitido é 0,1 mg/L em ambiente lóticos, podendo ser proveniente até
mesmo das ruas da cidade, já que o córrego Paragem está situado no centro da
área urbana, e por se tratar de um córrego urbano, tende a ser uma das principais
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destinações finais do sistema de drenagem urbana, porém, cabe analisar mais
profundamente, afim de diagnosticar a correta origem deste poluente.
Os parâmetros do nitrato e nitrito se apresentaram dentro dos limites permitidos da
legislação em todo o período analisado, a qual preconiza que o nitrato deverá ter
uma concentração máxima de 10 mg/L, e o nitrito de 1,0 mg/L.

Tabela 82 – Resultados das análises realizadas a jusante (J) e montante (M) do corpo receptor
do efluente da ETE Água Boa
Período

Jan/2014

Mar/2014

Mai/2014

Jan/2016

Mar/2016

Mai/2016

Ponto Coletado

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

Temp. Amostra

26,4

26,6

28,3

27,8

24,3

24,7

28,4

28

26,6

26,6

21,7

22,2

pH

6,7

6,9

7,3

7,3

6,6

7,2

7,3

7,6

7,1

7,4

7,5

7,4

Cor Verdadeira

10,7

18,7

12,1

24,3

13,9

29,9

35,7

48

20,4

24,6

28,8

25,2

DBO

2,3

9,0

2,5

10,2

3,9

14,2

5,1

7,1

4,6

11,6

5

*

DQO

*

*

*

*

*

*

14

26

0,8

1,4

13

30

Fósforo Total

0,4

1,3

0,3

1,7

0,3

2,2

2,7

6,3

0,8

1,4

26,5

17,2

Nitrato

1,1

1,4

1,4

1,5

1,3

1,9

1,3

1,6

*

*

0,9

1,4

Nitrito

0,3

0,9

0,6

0,6

0,9

0,9

<0,1

<0,1

0,6

0,9

0,9

3,9

*

*

*

*

*

*

0,6

2,9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5,2

6,4

*

5,4

6,2

5,1

129,6

188,6

156,3

270,5

132

242

107

91

99

129

73

94

21

25

20

24

9

13

70

75

31

34

70

74

Nitrogênio
Amoniacal
Oxigênio
Dissolvido
Sólidos
Dissolvidos
Totais
Turbidez

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
Nota: *Sem dados nos boletins fornecidos pela Sanesul.

Diferentemente da ETE Guaxinim, os resultados do parâmetro de OD na ETE Água Boa
atenderam os padrões exigidos pela legislação vigente.
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 ETE Laranja Doce

O parâmetro pH no mês de junho de 2016 demonstrou valores acima da faixa
permitida que varia entre 6,0 e 9,0, tanto para o ponto à montante do lançamento,
como à jusante, não sendo uma consequência direta do lançamento da ETE. O
parâmetro Fósforo Total também apresentou valores fora do limite, sendo que no
período analisado de 2016 em comparação com o mesmo período de 2014 os
valores aumentaram significativamente, cabendo destacar que ambos os pontos
monitorados (à montante e à jusante) apresentaram valores fora dos padrões.
Os parâmetros do nitrato e nitrito se apresentaram dentro dos limites permitidos da
legislação em todo o período analisado, a qual preconiza que o nitrato deverá ter
uma concentração máxima de 10 mg/L, e o nitrito de 1,0 mg/L.

Tabela 83 – Resultados das análises realizadas a jusante (J) e montante (M) do corpo receptor
do efluente da ETE Laranja Doce
Período

Abr/2014

Mai/2014

Jun/2014

Abr/2016

Mai/2016

Jun/2016

Ponto Coletado

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

Temp. Amostra

29,6

29,4

20,8

19,8

16,1

16,6

28,2

27

22,8

22,6

29

25,6

pH

7

7,2

7,2

7,2

7,3

7,4

7

7,1

7,3

7,5

10,3

10,5

Cor Verdadeira

23

16,6

17,3

17,3

25,1

20,8

9,3

9

30,3

23,8

7,5

10,4

DBO

1,7

7,1

1,4

4,3

1,8

3,7

4,4

3,5

0,6

1,1

1,3

7,8

DQO

*

*

*

*

*

*

4

31

4

10

2,6

8,1

Fósforo Total

0,2

0,6

0,1

0,5

0,3

0,4

11,3

10,3

14,8

15

10,6

9,5

Nitrato

0,9

1,2

1,2

1,4

1,0

1,4

1,5

2

1,3

1,5

1,2

2

Nitrito

0,3

0,6

0,6

0,6

0,3

0,6

<0,1

0,3

0,3

0,3

<0,1

0,3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

<0,3

8

*

*

7,8

7,1

*

*

*

4,2

6,5

*

6,6

5,6

162,6

181,8

109,2

149,8

146,3

146,2

149

165

79

128

134

160

17

22

9,2

13

17

14

20

18

30

30

6

9,6

Nitrogênio
Amoniacal
Oxigênio
Dissolvido
Sólidos
Dissolvidos
Totais
Turbidez

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
Nota: *Sem dados nos boletins fornecidos pela Sanesul.
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 ETE Harry Amorim
Apenas o parâmetro Fósforo Total demonstrou valores fora do permitido na ETE Harry
Amorim, seguindo o mesmo padrão das outras estações de tratamento. Entretanto,
ressalta-se que a montante dos lançamentos o parâmetro já se encontra fora do
permitido, não se tratando de ineficiência do tratamento da ETE, o mesmo vale para
as outras estações de tratamento.

Tabela 84 – Resultados das análises realizadas a jusante (J) e montante (M) do corpo receptor
do efluente da ETE Harry Amorim
Período
Jan/2016
Fev/2016
Mar/2016
Abr/2016
Mai/2016
Jun/2016
Ponto
Coletado
Temp.
Amostra

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

25,1

25,6

24,9

24,9

26,7

27,1

28,1

27,4

23,8

22,6

18,9

18,9

pH

7,6

7,6

7,9

8

7,8

8

7,7

7,8

7,9

8

7,8

7,8

Cor
Verdadeira

30

28,8

26,5

28

27,2

25,9

21,1

19,6

15,5

15

39,7

44,2

DBO

1

*

3,4

12,3

0,8

2,1

*

*

0,3

7,3

2

2,3

DQO

1

2

10

13

2

4

4

5

4

2

4,9

5,1

Fósforo Total

0,9

1

1

1

0,6

1

9,3

0,5

9

9,3

11,1

11,9

Nitrato

*

*

*

*

*

*

0,9

0,8

0,9

0,9

1,4

1,3

Nitrito

<0,1

*

0,9

0,3

0,3

0,3

<0,1

0,3

0,6

0,3

*

*

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

*

*

*

*

*

*

<0,3

<0,3

6,1

7

6,1

6,3

6

5,5

6,1

6,3

7,9

7,3

7,7

7,8

58

61

56

63

100

109

84

82

101

108

87

81

27

27

30

24

20

22

25

25

20

18

40

40

Nitrogênio
Amoniacal
Oxigênio
Dissolvido
Sólidos
Dissolvidos
Totais
Turbidez

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
Nota: *Análise não apresentada nos boletins da Sanesul.

Resumidamente, a Figura 158 compila os resultados da última análise, em junho de
2016, para verificar quais os parâmetros das ETEs de Dourados estiveram fora ou
dentro do que preconiza a legislação.
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•Temperatura;
•Cor verdadeira;
•Nitrato;
•Sólidos Dissolvidos Totais;
•Turbidez.

Parâmetro em
Conformidade
nas 4 ETEs

Parâmetro
Fora do Exigido

•Fósforo todas as ETEs;
•pH acima do permitido na ETE Laranja Doce;
•DBO5,20 acima do permitido na ETE Laranja Doce;
•Nitrito acima do permitido na ETE Água Boa;
•Nitrogênio amoniacal* acima do permitido na ETE
Guaxinim;
•Oxigênio Dissolvido inferior ao permitido na ETE
Guaxinim.

Figura 158 – Resumo da última análise dos parâmetros a jusante das ETEs de Dourados
(junho/2016)

É importante ressaltar que nem todos os parâmetros que se apresentaram fora das
conformidades exigidas pela legislação estão relacionadas a uma ineficácia do
tratamento utilizados nas estações, já que conforme mencionado ao longo da
análise dos parâmetros para cada ETE os corpos receptores do efluente da estação
já apresentaram uma qualidade baixa, como é o caso do fósforo total, que já
apresentava quantidade excessiva de nutrientes antes mesmo de ser realizado o
lançamento do esgoto tratado.
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Caracterização

Econômica

e

Financeira

do

Sistema

de

Esgotamento Sanitário

Estrutura Tarifária

A estrutura tarifária, conforme apresentado no item 7.1.5.1 da Sanesul para Dourados,
segue os mesmos padrões definidos, no entanto, o valor cobrado difere. A Tabela 85
demonstra a comparação entre as tarifações de água e esgoto.

Tabela 85 – Tarifa aplicada para o esgotamento sanitário em Dourados

CATEGORIA

RESIDENCIAL

COMERCIAL
INDUSTRIAL
PODER
PÚBLICO

FAIXA DE
CONSUMO
(m³)
0 a 10

ÁGUA

ESGOTO

4,10

2,46

11 a 15

5,27

3,17

16 a 20

5,44

3,27

21 a 25

5,83

3,50

26 a 30

7,33

4,40

31 a 50

8,69

5,21

Acima de 50

9,60

5,76

0 a 10

5,58

3,35

Acima de 10

11,57

6,95

0 a 10

8,77

5,27

Acima de 10

16,90

10,13

0 a 20

5,69

3,41

Acima de 20

23,62

14,16

TARIFA (R$)

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.
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Despesas

10.1.5.2.1 Energia Elétrica

As despesas relacionadas com gasto energético no sistema de esgotamento
sanitário de Dourados se restringem as estações elevatórias de esgoto e à estação
de tratamento de esgoto. Um grande fator de custos energéticos, de acordo com a
Sanesul, está relacionado com o transporte de esgoto até a ETE, onde é preciso
movê-lo contra ação da gravidade, em tubulações pressurizadas, requerendo o uso
de energia elétrica, conforme pode ser verificado na Tabela 86.

Tabela 86 – Consumo de energia elétrica no SES de Dourados
PERÍODO

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE
ESGOTO (EEE) - kWh

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO (ETE) - kWh

2011
2012

89.431,00
105.127,00

275.656,00
246.442,00

2013

202.522,00

340.610,00

2014

305.600,00

338.523,00

2015

331.287,00

363.296,00

2016

386.007,00

347.281,00

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Verifica-se que o gasto energético nas ETEs é maior se comparado com o das EEEs,
contudo,

devido

a

ampliação

da

rede

de

esgotamento

sanitário

e

consequentemente o aumento do número de elevatórias ao longo de 5 anos, as
despesas aumentaram consideravelmente, apresentando uma pequena diferença
entre o consumo das EEEs frente as ETEs em 2016.
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10.1.5.2.2 Produtos Químicos

Os procedimentos realizados nas estações de tratamento de esgoto não demandam
necessariamente de produtos químicos, entretanto, quando requer a utilização, são
processos simplificados. Assim sendo, nas ETEs é utilizado a Cal Hidratada para a
correção do pH quando há necessidade, uma vez que, os reatores aeróbios (RALF)
possuem uma eficiência de tratamento mais elevada quando o pH do esgoto se
encontra na faixa de 7,0 a 7,5. Na Tabela 87 é apresentado a quantidade de
produtos utilizados no SEE de Dourados.

Tabela 87 – Quantidade de produtos utilizados no SES de Dourados
ANO
Cal Hidratada (Kg)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

9.200,00
7.560,00
11.740,00
2.780,00
9.200,00
3.336,00

DISTRITOS URBANOS

A solução adotada para o tratamento de esgoto doméstico nos distritos urbanos de
Dourados é o “sistema individual”, que consiste no atendimento unifamiliar, através
de fossas rudimentares e sépticas.
Segundo dados na Sanesul, os Distritos Urbanos de Dourados não apresentam rede
de esgoto, no entanto, pode-se estimar o volume de esgoto gerado (Tabela 88) a
partir do volume de água consumido de cada distrito, seguindo a base de cálculo
apresentados no item 10.1.1.2, fundamentada no princípio de que 80% da água
consumida destinam à rede coletora ou sistemas individuais.
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Tabela 88 – Estimativa do volume de esgoto gerado nos Distritos Urbano de Dourados
Volume de Esgoto Gerado
Volume de Água Consumido
Distritos
(m³/mês)
(m³/mês)
Indápolis

6.529,0

5223,2

Vila São Pedro

4.176,0

3340,8

Vila Vargas

7.657,0

6125,6

Itahum

4.577,0

3661,6

Guaçu

2.102,0

1681,6

Vila Formosa

2.097,0

1677,6

Panambi

2.247,0

1797,6

Picadinha

313,0

250,4

Fonte: Sanesul, 2016. Adaptado por Groen, 2016.

Ressalta-se que estes sistemas adotados não constituem um serviço público. A
utilização destes para suprir a falta de serviços de esgotamento sanitário está longe
do desejável, porém, é a solução geralmente aplicada nas regiões brasileiras sem
rede pública de coleta e tratamento de esgotos sanitários.
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11DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO RURAL
Os subcapítulos a seguir buscam retratar a situação atual do saneamento básico na
zona rural do município de Dourados/MS, composto por dois assentamentos rurais,
três reservas indígenas e uma comunidade quilombola, englobando os quatro eixos
do saneamento: Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais.

DIAGNÓSTICO RURAL DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Durante a visita técnica a zona rural, realizadas nos dias 20 e 21 de setembro de 2016,
foram verificadas as formas atuais de captação de água para o abastecimento
(consumo humano, desenvolvimento da agricultura, dessedentação animal e outros)
nas comunidades.

Aldeia Bororó, Jaguapirú e Panambizinho

As aldeias estão localizadas na MS-156, que liga Dourados a Itaporã, ao lado da sede
urbana do município. De acordo com informações repassadas pela FUNAI, a
população total das Aldeias Bororó e Jaguapirú é de aproximadamente 14 mil
indígenas, contam com uma infraestrutura de cinco escolas, uma unidade do CRAS
(Centro de Referência de Assistência Social) e dois postos de saúde.
O sistema de abastecimento de água da aldeia Bororó foi instalado pela FUNASA
(Fundação Nacional da Saúde). Atualmente, a principal fonte de abastecimento são
os mananciais subterrâneos, sendo utilizados os poços tubulares profundos (PTP) em
pontos estratégicos da aldeia.
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A aldeia Bororó possui três PTP instalados (Figura 159), entretanto, somente dois se
encontravam em funcionamento. Foi instalado um novo poço, faltando apenas
realizar a ligação com a rede de energia elétrica. Na ocasião da visita técnica estava
sendo construído a alvenaria para instalação dos equipamentos elétricos, conforme
ilustrado na Figura 160.

A

B

Figura 159 – Alambrado de proteção e controle de acesso no poço de captação (A) e seu
respectivo cavalete de saída (B)
Fonte: Groen, 2016.

A

B

Figura 160 – Poço particular instalado na aldeia Bororo (A) e poço em construção (B)
Fonte: Groen, 2016.

Posteriormente a captação subterrânea, a água é destinada aos reservatórios, que
subsequentemente vão abastecer a população. A Aldeia conta com cinco
reservatórios elevados do tipo “taça”. A Figura 161 é possível ver dois destes
reservatórios.
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Figura 161 -Exemplos de dois reservatórios elevados construídos na aldeia Bororó
Fonte: Groen, 2016.

De acordo com representantes da Aldeia, a rede de distribuição de água atual
possui 67 mil metros de extensão, porém, apenas cerca de 50 % da população é
atendida pelo sistema de abastecimento. Alguns moradores, que possuem melhores
condições financeiras, realizam a construção de poços particulares, como ilustrado
na Figura 160. Outros moradores que não possuem acesso a água destes poços e
que residem próximos a córregos acabam utilizando os mesmos como fontes de
abastecimento.
Em relação a aldeia Jaguapirú, que está localizada na divisa com a aldeia Bororó,
possui o sistema de captação de água composto por dois PTP, conforme ilustrado na
Figura 162, cercados pelos alambrados de proteção, impedindo a entrada de
pessoas não autorizadas, além de dois reservatórios elevados, ambos construídos
pela FUNASA.
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Figura 162 – Poços de captação da aldeia Jaguapirú
Fonte: Groen, 2016.

Figura 163 – Reservatório elevado da aldeia Jaguapirú
Fonte: Groen, 2016.
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A aldeia Panambizinho está localizada nas proximidades do Distrito de Panambi,
possui o sistema de captação de água composto por um PTP, conforme ilustrado na
Figura 164, e um reservatório elevado, ambos construídos pela FUNASA.

Figura 164 – Poço de captação e reservatório elevado da aldeia Panambizinho
Fonte: Groen, 2016.

Vale ressaltar que durante visita técnica pôde-se constatar que todos os poços
visitados possuíam proteção sanitária em sua base, com exceção do PTP particular
(Figura 160). De acordo com a NBR 12.212 “Projeto de poço para captação de água
subterrânea” a proteção sanitária é definida como a área de um sistema de
captação por poços que deve ter seu perímetro protegido (proteção sanitária) com
condições de segurança e espaço na superfície, para a instalação do
bombeamento. Entre outras palavras, deve possuir revestimento de vedação
(geralmente executado em concreto) para garantir que não ocorra a infiltração de
poluentes no referido poço, evitando assim, a poluição do manancial subterrâneo.
Outra questão, é que os poços não recebem tratamento após a captação, porém,
fora relatado que a SESAI realiza o monitoramento da água captada e distribuída
para a população.
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Comunidade Quilombola Dezidério Felippe de Oliveira

A comunidade Quilombola Dezidério Felippe de Oliveira está localizada na zona rural
da cidade de Dourados/MS, mais especificamente no distrito de Picadinha, a cerca
de 18 Km da área urbana de Dourados, sendo o acesso principal através da MS-270
em direção a Ponta Porã, e 3 Km em uma estrada vicinal próximo ao distrito de
Picadinha.
O sistema de abastecimento de água da comunidade é composto por um PTP e um
reservatório elevado do tipo “taça”. A água captada deste poço não recebe
nenhum tipo de tratamento antes de ser distribuída, sendo que este sistema atende
aproximadamente 14 famílias quilombolas. Na Figura 165 pode-se notar o PTP que
atualmente atende a comunidade e o poço escavado de uma das famílias, que foi
desativado posteriormente a instalação do PTP.

A

B

Figura 165 – Poço tubular profundo (A) e o poço escavado desativado (B)
Fonte: Groen, 2016.

Os usos da água na Comunidade são variados, como o abastecimento humano,
dessedentação de animais, irrigação de hortaliças e frutas, e outros. Vale ressaltar
que o PTP apresenta boas condições de manutenção, apresentando inclusive
proteção sanitária ao redor do poço.
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Assentamentos Rurais de Lagoa Grande e Amparo

O assentamento rural Lagoa Grande foi um projeto de assentamento rural criado
pela portaria do INCRA n° 52 de 06/11/1997, por meio da desapropriação (via
decreto presidencial) do imóvel rural Quinhão nº 2. O mesmo está situado ás margens
da rodovia que liga Dourados ao distrito de Itahum, a cinco quilômetros do Distrito,
conta com 150 lotes, distribuídos em uma área de 7.070,7679 ha (Figura 166).

Figura 166 – Assentamento rural Lagoa Grande e córrego Lagoa Grande
Fonte: Groen, 2016.

Atualmente o assentamento possui três unidades de PTP, cada unidade com um
reservatório elevado. O sistema não apresenta qualquer tipo de tratamento antes de
sua distribuição. A Figura 167 apresenta os poços do assentamento Lagoa Grande.
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Figura 167 – Poços tubulares do assentamento Lagoa Grande
Fonte: Groen, 2016.

Segundo informações de moradores do assentamento, a manutenção e
monitoramento do funcionamento dos poços é realizado pelos próprios moradores,
que contribuem com uma taxa fixa mensal na faixa de aproximadamente 10 - 15 R$
para garantir a manutenção quando o mesmo para de funcionar, e os custos
relacionados com energia elétrica são pagos pela Prefeitura de Dourados.
O assentamento Amparo é um assentamento federal criado em 22 de dezembro de
1977, localizado próximo ao distrito de Itahum e a 72 Km da área urbana de
Dourados, as margens do rio Dourados. Formado por famílias de agricultores com
produção diversificada, possui uma área total de 1.126,8933 ha, distribuídos entre 67
lotes.

Figura 168 – Assentamento Rural Amparo
Fonte: Groen, 2016.
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O assentamento possui somente um PTP e um reservatório elevado construídos pelo
INCRA (Figura 169), porém, com o crescimento do assentamento o mesmo tornou-se
insuficiente para suprir a necessidade de todos os moradores, além da deficiência
da rede que não atendia todas as moradias, sendo comum famílias perfurarem
poços particulares em seus lotes (Figura 170).

Figura 169 – Reservatório elevado e seu poço de captação construídos pelo INCRA no
assentamento Amparo
Fonte: Groen, 2016.

Figura 170 – Reservatório e poços particulares, construídos por famílias
Fonte: Groen, 2016.
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DIAGNÓSTICO RURAL DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Em visita técnica realizada na zona rural de Dourados, nos dias 20 e 21/09/2016, foram
verificadas as diversas formas de disposição do esgoto sanitário, evidenciando a
adoção, estritamente, de soluções individuais.

Na zona rural, segundo relatos dos
moradores

e

confirmado

realização

de

visita

durante

técnica,

são

utilizados os sistemas individuais de tipo
fossa

ou

revestidos

sumidouros,
de

alvenaria

normalmente
ligados

aos

aparelhos sanitários das residências.

Figura 171 – Sistema individual de destinação
final de esgoto na comunidade quilombola
Fonte: Groen, 2016.

Entretanto, em localidades mais precárias, foi
possível constatar o uso de banheiros secos,
identificados principalmente nas comunidades
indígenas, conforme pode ser observado na
Figura 172.

Figura 172 – Banheiro seco utilizado
como destinação final dos esgotos
Fonte: Groen, 2016.
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No entanto existem módulos sanitários, provenientes de financiamentos da FUNASA
com a Prefeitura de Dourados, conforme pode ser visualizado na Figura 173.

Figura 173 – Residência na aldeia Bororó com módulo sanitário
Fonte: Groen, 2016.

Também se constatou que em grande parte das casas há um reaproveitamento das
águas cinzas (provenientes de pias, tanques de lavar roupas e outros), para irrigação
de hortaliças e frutas, quando a mesma não é descartada no solo.

DIAGNÓSTICO RURAL DA DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS
PLUVIAIS

Em zonas rurais é comum a inexistência de grandes obras de drenagem das águas
pluviais, por se tratarem de localidades com vias em leito natural ou com
cascalhamento para a minimização de processos erosivos. Nas localidades visitadas,
nenhuma apresentava obras de pavimentação, porém, a maioria dos locais
apresentava vias de acesso bem conservadas, com problemas pontuais que se
agravam em épocas de chuva, ocasionando em atoleiros, ou até mesmo
impossibilitando o acesso a determinadas regiões.
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 Aldeias Bororó, Jaguapirú e Panambizinho:

As estradas que dão acesso as aldeias se encontravam em sua maioria em bom
estado de conservação, porém, apresentam problemas pontuais em épocas
chuvosas, que segundo relatos dos representantes que fizeram o acompanhamento
a visita técnica, impossibilitam o acesso a algumas localidades. Cabe ressaltar que
no dia anterior a realização da visita ocorreram precipitações com intensidade
média no município de Dourados, inclusive nas aldeias visitadas, evidenciando
pontos críticos nas vias de acesso dentro das aldeias, conforme pode ser verificado
na Figura 174.

B

A

Figura 174 – Estradas de acesso a aldeia Bororo, em boas condições (A) e condições precárias
(B)
Fonte: Groen, 2016.

 Comunidade Quilombola Dezidério Felippe de Oliveira:

A Comunidade apresenta boas condições em suas vias de acesso, apresentando
problemas pontuais durante épocas de chuva, que segundo relatos de moradores,
quando ocorrem precipitações médias, impossibilitam o trânsito de veículos em
algumas regiões, impedindo até mesmo o transporte escolar de chegar em algumas
residências. Na Figura 175 é possível comparar duas condições diferentes das vias de
acesso na Comunidade.
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A

B

Figura 175 – Vias de acesso conservada (A) e com a presença de sulco de erosão (B) na
Comunidade Quilombola
Fonte: Groen, 2016.

Moradores também relataram a falta de manutenção das vias e que o
cascalhamento destas estradas não vem sendo executado quando se torna
necessário.

 Assentamentos Lagoa Grande e Amparo:

Ambos os assentamento possuem as mesmas condições descritas, apresentando
boas condições das vias, com problemáticas pontuais em alguns trechos, que
impossibilitam o acesso em épocas de chuva (Figura 176).

A

B

Figura 176 – Vias de acesso no assentamento Amparo com acúmulo de água (A) e em boas
condições(B)
Fonte: Groen, 2016.
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No assentamento Lagoa Grande foi constatada a maior precariedade de
conservação de suas vias, ocorrendo grandes atoleiros em sua estrada de acesso ao
assentamento (Figura 177).

A

B

Figura 177 – Via de acesso ao assentamento Lagoa Grande (A), e via que teve problemas
com afloramento do lençol freático
Fonte: Groen, 2016.

DIAGNÓSTICO RURAL DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A geração dos resíduos sólidos na área rural difere das regiões urbanas, sendo as
práticas de reutilização e reaproveitamento mais intensas, sendo a matéria orgânica
reutilizada para adubação, ou até mesmo para alimentação de animais. Os
materiais recicláveis são reaproveitados nas próprias moradias e somente
descartados quando não possuem mais usos.
De um modo geral, por não existir a coleta de resíduos nas zonais rurais, o material
rejeitado, que não tem mais usos são descartados de formas variadas, sendo a
principal forma a realização da queima destes materiais, e posteriormente são
enterrados, conforme pode ser verificado na Figura 178.

460

Plano Municipal de Saneamento Básico
Dourados - MS

Diagnóstico Técnico-Participativo

A

B
B queimadas dos resíduos sólidos na aldeia Bororó (A) e
A
Figura
178 – Locais de realização de
na Comunidade Quilombola (B)
Fonte: Groen, 2016.
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O Relatório do Diagnóstico técnico-participativo é fundamental para elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), pois promove uma reflexão coletiva
sobre os recursos naturais e financeiros e conhecimento das carências do serviço de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de
águas pluviais.
O presente documento apresenta levantamento de informações obtidas no território
de Dourados (comunidade urbana e rural), optando por segmentá-lo em catorze
áreas de abrangência, incluindo, a sede urbana, oito distritos urbanos, dois
assentamentos rurais, uma comunidade quilombola e duas aldeias indígenas.
Com apoio do Grupo Técnico (GT), formado durante o Plano de Mobilização Social
(PMS), criou-se acesso à estrutura administrativa, possibilitando o entendimento
principalmente quanto a gestão de serviços de saneamento.
A Empresa Sanesul, outorgada pelo Município, detém o direito de implantar, ampliar,
administrar e explorar, os serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário em Dourados, através do convênio de concessão e gestão compartilhada
com a Prefeitura. Entretanto, exerce com exclusividade todas as atividades
administrativas e técnicas.
O Sistema de Abastecimento de Água que atende a população da área urbana de
Dourados constitui-se de dois tipos de mananciais, superficial e subterrâneo. A
população atendida na área urbana é de aproximadamente 99%. A Sanesul
também dispõe de um sistema de abastecimento de água no qual atende todos os
distritos urbanos de Dourados.
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Em relação aos serviços de abastecimento nas comunidades rurais de Dourados, a
captação é também de fonte subterrânea por meio de poços tubulares profundos,
instalados pela Funasa e Incra, e mantidos pela Prefeitura Municipal. Contudo
verificou-se que nos assentamentos rurais, a população paga uma tarifa acordada
entre os moradores para custear os serviços de manutenção e operação das
instalações, porém os custos de energia são mantidos pela Prefeitura.
Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, verificou-se que o município dispõe de
rede pública, atendendo aproximadamente 70% da população urbana. Nas
comunidades rurais e nos Distritos Urbanos não existe rede pública de esgoto, onde
adota-se uma solução individual para o tratamento, que consistem no atendimento
unifamiliar, através de fossas rudimentares e sépticas, método que não constitui um
serviço público.
O Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, é constituído por
dispositivos de micro e macrodrenagem. Atualmente 75% da área urbana de
Dourados tem rede de drenagem de água pluvial. A configuração do sistema atual
de drenagem da cidade está diretamente relacionada ao desordenado e rápido
processo de urbanização que o município sofreu desde sua fundação em 1936.
Devido ao fato da cidade ser relativamente plana, em determinados pontos a água
escoa em direção aos córregos, e este escoamento se dá através de ruas, que em
muitas localidades não apresentam sistema de drenagem e ordenamento das águas
superficiais, ocasionando em enchentes e alagamentos principalmente nos bairros
próximo aos córregos Rego D’água, Paragem e Água Boa. Contudo o município vem
executando projetos de drenagem para reduzir a quantidade de áreas de riscos.
O Diagnóstico situacional dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos
Sólidos para o município de Dourados foi iniciado a partir da revisão do Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) de Dourados, exigido pela Lei
n° 3.494 de 2011, que instituiu a Política Municipal de Resíduos Sólidos. Desde 2004, o
município dispõe de um aterro sanitário gerenciado pela empresa Financial, no qual
recebe os resíduos domiciliares e comerciais de Dourados para até 30 anos desde o
início de funcionamento. Em funcionamento também há aterros particulares para
receberem resíduos industriais e de construção civil.
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Os resultados das ações de saneamento básico são totalmente benéficos, por
constituírem-se de serviços que proporcionam melhoria e bem-estar à população. No
entanto, os investimentos em saneamento devem atender requisitos ambientais,
como conservação dos recursos naturais e sociais, de forma a satisfazer os anseios
técnicos e econômicos da população. A escolha das tecnologias deve ser de
acordo com o porte financeiro do município, o que se reflete diretamente no
planejamento das ações de saneamento, cujo processo inicia-se com a elaboração
do presente diagnóstico. Nele são apresentadas informações necessárias para
posterior hierarquia das demandas e proposição de ações, programas e projetos
para gestão e controle dos serviços visando o alcance do cenário futuro desejável.

467

Plano Municipal de Saneamento Básico
Dourados - MS

13

IDENTIFICAÇÃO DA
EMPRESA CONTRATADA
E EQUIPE TÉCNICA
RESPONSÁVEL

Plano Municipal de Saneamento Básico
Dourados - MS

Diagnóstico Técnico-Participativo

13IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA E
EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

A empresa GROEN ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. surgiu do compromisso com
a Engenharia e o Meio Ambiente, buscando aliar preservação ambiental e
segurança operacional. Os trabalhos são realizados por equipe multidisciplinar de
profissionais altamente qualificados e preparados, visando excelência na qualidade
dos serviços.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA

Este documento foi realizado pela empresa contratada GROEN ENGENHARIA E MEIO
AMBIENTE LTDA., identificada no Quadro 27.

Quadro 27 – Identificação da Empresa contratada.
Razão Social

Groen Engenharia e Meio Ambiente Ltda.

CNPJ

17.444.459/0001-87

Registro no CREA-MS

9.072/D

Endereço:

Rua Hélio Yoshiaki Ikiezini, 34, Sala 801 Ed. Evidence, Royal
Park

CEP

79.021-435

Cidade

Campo Grande/MS

Telefone:

(67) 3327.1000

E-mail:

contato@groen.eng.br
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EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

A GROEN propõe-se em apresentar soluções eficazes, econômicas e tecnicamente
viáveis aos seus clientes, sejam estes de pequeno, médio ou grande porte,
incentivando-os ao atendimento às normas de adequação às exigências dos órgãos
ambientais.
Abaixo a relação dos responsáveis pela elaboração do Diagnóstico TécnicoParticipativo do PMSB de Dourados.
KALIL GRAEFF SALIM
Formação
Registro no CREA-SC
Visto MS:
Cadastro no IBAMA

Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Mestre em Engenharia Ambiental
084100-4/D
22.590
5158211

MURILO FELICIANO. A. DE OLIVEIRA
Formação

Engenheiro Sanitarista e Ambiental

Registro no CREA/MS

17110

Cadastro no IBAMA

5563038

CAMILLA NUNES DE MENEZES
Formação

Engenheira Sanitarista e Ambiental

Registro no CREA/MS

19133

LAÍS DE LUNA RIBEIRO
Formação

Engenheira Sanitarista e Ambiental

Registro no CREA/MS

16589

LEIDE APARECIDO ALCOVA ARGERIN
Formação
Registro no CRESS

Serviço Social
2803

LUÍS ALEXANDRE FIGUEIREDO SANTIAGO
Advogado
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MAGDALENA F. DA SILVA
Formação

Registro no CRBio
MARA HUEBRA GORDIN
Formação

Registro no CORECON-MS

Graduação em História Natural
Mestre em Educação
Doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento
01 no 04060/01-D

Economista
Mestre em Teoria Econômica e Desenvolvimento
Local
D-238

MARIA AUGUSTA GRAEFF
Formação

Ciência da Computação

Cadastro no IBAMA

6034717

RENATO MARCIO GIORDANO
Formação

Engenheiro Civil

Registro no CREA/MS

932

LEONARDO ARISAKA LOPES
Apoio Técnico

Engenheiro Sanitarista e Ambiental

JOÃO MATHEUS
Estagiário

Acadêmico de Engenharia Ambiental

SÉRGIO MIRANDA
Estagiário

Acadêmico de Engenharia Ambiental

SHARON ANNE NOGUEIRA
Estagiária

Acadêmica de Engenharia Sanitária e Ambiental
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