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INTRODUÇÃO 

A Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, que institui a Política Nacional de 

Saneamento Básico – PNSB, alterada e complementada pela Lei Federal nº 14.026, 

de 15 julho de 2020, apresenta as diretrizes nacionais para as vertentes de serviços 

que constituem o saneamento básico, visando aprimorar suas condições estruturais e 

gerenciais, bem como propiciar meios para alcance da universalização do acesso a 

condições adequadas de saneamento no país.  

A PNSB estabelece, dentre outras tratativas, a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) como instrumento de planejamento da prestação dos 

serviços públicos que compõem o saneamento básico, segundo os princípios 

fundamentais estabelecidos na Lei e, norteando ações para promover melhorias no 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, e na drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, abrangendo 

todo o território do município. 

Do Art. 19 da PNSB extrai-se que o PMSB deve possuir um conteúdo mínimo, 

iniciando-se pelo diagnóstico da situação das quatro vertentes do saneamento básico 

e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores 

sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, apontando as causas das 

deficiências detectadas. Para isso, o diagnóstico deve contemplar a perspectiva dos 

técnicos e da sociedade e, para tanto, adotar mecanismos que garantam a integração 

dessas duas abordagens, permitindo a construção de um diagnóstico que além de 

possuir caráter técnico, seja participativo. 

Há de frisar que o município de Três Lagoas/MS teve seu PMSB finalizado em 2014, 

homologado pela Lei Municipal nº 2.867 de 16 de dezembro de 2014 e que o presente 

planejamento consiste na consolidação do processo de atualização e revisão do 

Plano, conforme preconizado pelo § 4º do inciso V do Art. 19 da PNSB alterado pela 

Lei Federal nº 14.026/2020, que define que os planos de saneamento básico sejam 

revistos periodicamente, em prazo não superior a 10 (dez) anos (BRASIL, 2020). 

Desta forma, a fim de organizar o conteúdo produzido no processo de revisão e 

atualização do PMSB de Três Lagoas/MS, seu conteúdo foi dividido em tomos 

segmentados entre um documento que tratará de toda a caracterização geral do 
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município e outros quatros documentos referentes às tratativas específicas de cada 

uma das vertentes que englobam o saneamento básico. Portanto, sua apresentação 

seguirá a seguinte estruturação: 

• TOMO I – Caracterização Geral, Institucional e Legal; 

• TOMO II – Sistema de Abastecimento de Água Potável; 

• TOMO III – Sistema de Esgotamento Sanitário 

• TOMO IV – Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas; 

• TOMO V – Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

O presente documento (Tomo III) contempla o Sistema de Esgotamento Sanitário, 

iniciando pelo Diagnóstico Situacional que tem por finalidade delinear todo o sistema 

de infraestruturas e serviços empregados na coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos esgotos sanitários gerados pela população do município, bem 

como a caracterização da demanda e operação do sistema e a percepção da 

população em relação ao Sistema de Esgotamento Sanitário através dos 

levantamentos de campo realizados no município de Três Lagoas/MS. 

Imediatamente após a apresentação do Diagnóstico Situacional, é exposto o 

Prognóstico do Sistema de que, através da construção de dois cenários distintos e 

hipotéticos (Tendencial e Desejável), transforma as incertezas do ambiente em 

condições racionais para a tomada de decisões, considerando a projeção 

populacional e a estimativa da geração de esgoto, base para o estudo das demandas 

futuras pelo serviço de esgotamento sanitário no município ao longo do horizonte 

temporal deste PMSB (2023 a 2042). Ainda, é elaborado o Cenário Planejado, um 

cenário intermediário entre os supramencionados, com a finalidade de estabelecer 

objetivos e metas possíveis de serem alcançadas, atendendo aos anseios da 

população e da municipalidade. 

Na sequência, são apresentados os objetivos e metas do Planejamento Estratégico, 

a fim de alcançar o Cenário Planejado, visando ao fortalecimento institucional, 

administrativo, operacional e de modernização tecnológica com inclusão 

socioeconômica. Portanto, apresenta o conjunto de programas específicos para a 

melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário do município, no qual são 

estabelecidas as ações pré-definidas para o alcance dos objetivos específicos e 
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respectivas metas, compatibilizadas com o crescimento econômico, a 

sustentabilidade ambiental e equidade social do município. Destaca-se que a 

definição das ações componentes do rol de programas considerou, principalmente, as 

exigências e preconizações legais, a viabilidade temporal para sua execução, as 

técnicas de engenharia consolidadas, bem como os custos envolvidos em sua 

implementação, as aspirações sociais e o montante de recursos a ser destinado para 

sua execução. 

Posteriormente, são retratadas as prospectivas e diretrizes técnicas para o Sistema 

de Esgotamento Sanitário, que estabelecem um conjunto de instruções e indicações 

que deverá ser seguido para a estruturação do Cenário Planejado, propiciando o 

atendimento das demandas e a aplicação do Planejamento Estratégico, além de 

buscar sanar as deficiências identificadas no Diagnóstico Situacional. 

Ainda, são abordados os mecanismos para monitoramento e avaliação que 

consolidam um conjunto de ferramentas essenciais para que a administração pública 

do município conheça a evolução da situação atual do Sistema de Esgotamento 

Sanitário e aprecie os resultados de suas ações, de forma a ser possível a tomada de 

decisões que resulte em modificações oportunas. 

São apresentadas, também, as ações de emergência e contingência, que visam 

minimizar os impactos de situações eventuais que possam interromper e/ou prejudicar 

o funcionamento do Sistema de Esgotamento Sanitário no município. 

Finalmente, buscando orientar os gestores municipais na tomada de decisões, foram 

estimados os recursos financeiros para a execução dos projetos e ações propostos 

nos programas apresentados para o Sistema de Esgotamento Sanitário do município 

de Três Lagoas/MS.  
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1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Diagnóstico Situacional do Sistema de Esgotamento Sanitário é fundamental para 

identificar e conhecer a situação atual e seus impactos na qualidade de vida 

populacional utilizando o sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, 

ambientais e socioeconômicos, apontando as causas e deficiências, portanto uma 

ferramenta básica para a tomada de decisões. 

Sendo assim, foi realizado o Diagnóstico da atual situação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário no município de Três Lagoas/MS. De acordo com a Política 

Nacional do Saneamento Básico (Lei Federal nº11.445/2007 e alterações 

posteriores), o esgotamento sanitário é constituído pelas atividades e pela 

disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais 

necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção 

de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente. 

A maior parte da água utilizada nas edificações torna-se poluída e contaminada, 

devendo ser coletada e tratada antes de ser lançada nos corpos hídricos ou no solo, 

evitando a transmissão de doenças e minimizando os impactos sobre o meio ambiente 

(CHAVES et al., 2010). 

Em relação ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS, o município 

realiza a coleta e recalque do efluente doméstico gerado por meio da rede de esgoto, 

que ao final de 2020 possuía extensão de 672,68 km, de acordo com o Relatório Anual 

de Desempenho (RAD) da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de 

Mato Grosso do Sul – AGEMS, antiga Agepan (2021a). 

Nos próximos subcapítulos são apresentadas as informações obtidas através de 

levantamentos primários e secundários, de forma a retratar uma visão global do atual 

Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Três Lagoas/MS. 

Destaca-se que para a construção do Diagnóstico Situacional do Sistema de 

Esgotamento Sanitário efetuou o levantamento in loco de atividades, infraestruturas, 

instalações operacionais existentes, relacionadas à coleta, transporte e tratamento 

dos efluentes domésticos, desde sua fonte geradora até sua disposição final. Ainda, 

foram analisadas as informações e dados obtidos em diversas fontes de dados como: 
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• Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato 

Grosso do Sul (AGEMS, antiga Agepan); 

• Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul); 

• Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 

É importante frisar que todas as informações recebidas foram, quando possível, 

averiguadas em visita técnica no município de Três Lagoas/MS, realizadas nos dias 

19 a 23 de julho, 27 de julho, 04 e 05 de agosto, 12 de agosto, 02 e 03 de setembro, 

22 a 24 de setembro e 05 de outubro de 2021. Da mesma forma, com a finalidade de 

diagnosticar e avaliar os locais pontuais que apresentam irregularidades nos serviços 

e estruturas de esgotamento sanitário, foram realizadas entrevistas com pessoas 

residentes na sede urbana, distritos e áreas rurais do município de Três Lagoas/MS. 

Ressalta-se ainda que dos dados disponibilizados pela Sanesul, parte é referente a 

2015, não sendo possível a apresentação de dados atualizados. 

A partir das informações fornecidas pela Sanesul e através de vistorias técnicas in 

loco confeccionou-se a Carta Temática 1 no qual são apresentadas as principais 

estruturas do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Três Lagoas/MS. 

 





TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

33 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O serviço público de esgotamento sanitário de Três Lagoas/MS é realizado pela 

Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), responsável pelo 

gerenciamento do Sistema de Esgotamento Sanitário do município, sendo o serviço 

operacional referente a coleta, transporte e tratamento do esgoto doméstico realizado 

pela Aegea Saneamento, por meio da Parceria Público-Privada entre a Sanesul e a 

concessionária Ambiental MS Pantanal. 

O Contrato de Programa nº 001/2011 firmado entre a Prefeitura Municipal de Três 

Lagoas/MS e a Sanesul em 11 de fevereiro de 2011, celebra a concessão da 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico para a concessionária por 

prazo de 30 (trinta) anos, provendo a integração das infraestruturas, instalações 

operacionais e serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, no 

âmbito da área urbana do município. 

Através do Convênio nº 001/2011 celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, a 

AGEMS (antiga AGEPAN) e o município de Três Lagoas/MS, a AGEMS atua como 

órgão regulador do Contrato de Programa nº 001/2011 celebrado entre o município e 

a Sanesul, sendo responsável pela fiscalização dos serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário realizados no município de Três Lagoas/MS, devendo 

acompanhar as ações da concessionária nas áreas técnica, operacional, atendimento, 

econômica, contábil, financeira e tarifária. 

Ainda, destaca-se que o contrato supracitado foi celebrado em conformidade com o 

Art. 241 da Constituição Federal, Art. 13 da Lei Federal nº 11.107/2005, Art. 8º da Lei 

nº 11.445/2007, Decretos Federais nº 6.017/2007, e nº 7.217/2010, Lei Estadual 

nº 2.363/2001 e a Lei Municipal nº 2.490 de 24 de dezembro de 2010. Além disso, de 

acordo com Cláusula Terceira do contrato, a concessionária deverá elaborar metas 

progressivas e graduais de expansão, melhorias da qualidade, eficiência, compatíveis 

com os prazos para a prestação dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, sendo revisados a cada quatro anos. 
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Ressalta-se que em 20201, por meio do contrato de prestação de serviços, a empresa 

Aegea Saneamento assumiu a operação e manutenção do Sistema de Esgotamento 

Sanitário do município de Três Lagoas/MS, sendo a responsável pelo fornecimento 

de mão de obra, materiais e equipamentos a fim de atender as necessidades e 

demandas da Sanesul.  

Assim, cabe a prestadora do serviço, operar e realizar manutenções periódicas na 

rede coletora de esgoto, Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEB), Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETEs), bem como das estruturas, dispositivos e equipamentos 

que integram o Sistema de Esgotamento Sanitário do município. Deste modo, para a 

vertente de esgotamento sanitário, a Sanesul dedica-se somente ao gerenciamento e 

fiscalização das atividades da empresa terceirizada contratada e não mais pela parte 

operacional do sistema. 

Evidencia-se que foi a realizada a visita in loco nas instalações já implantadas pela 

concessionária no âmbito de esgotamento sanitário, sendo possível verificar as 

condições de coleta e tratamento de esgoto na sede urbana de Três Lagoas/MS. 

Entretanto, o mesmo não pode ser dito para as áreas urbanas pertencentes aos 

distritos do município, visto que estes locais ainda não foram contemplados com as 

infraestruturas necessárias para adequado gerenciamento dos efluentes domésticos, 

sendo caracterizado as alternativas utilizadas pelos residentes para a destinação final 

do efluente doméstico gerado. 

1.2 INFRAESTRUTURA E ASPECTOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS ÁREAS URBANAS 

No decorrer deste subcapítulo é descrita a caracterização e análise das infraestruturas 

e dos aspectos operacionais do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de 

Três Lagoas/MS. Ainda, buscou-se diagnosticar a existência de infraestruturas de 

soluções individuais (fossas negras ou sépticas), a existência de esgotamento 

clandestino lançado a céu aberto e identificar as principais áreas de riscos de 

contaminação pelo lançamento de esgoto sanitário. 

 
1 Por meio da Concorrência Pública Internacional nº 01/2020, Processo nº 00.036/2020/APRES/SANESUL e homologada e 
adjudicado no dia 01/12/2020. 



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

35 

Foram ainda apresentadas informações acerca das estruturas do Sistema de 

Esgotamento Sanitário, tais como: as Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEB) e 

as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), bem como o detalhamento das 

principais infraestruturas, maquinários, equipamento e insumos utilizados nas 

atividades gerenciais e operacionais do Sistema de Esgotamento Sanitário no 

município. 

Destaca-se que as informações contidas neste subcapítulo foram levantadas a partir 

de constatações observadas durante as visitas técnicas in loco, realizadas durante os 

dias 19 a 23 de julho, 27 de julho, 04 e 05 de agosto, 12 de agosto, 02 e 03 de 

setembro e entre os dias 22 e 24 de setembro de 2021, e a partir de dados fornecidos 

pela Sanesul. 

1.2.1 Síntese do funcionamento do Sistema Público de Esgotamento Sanitário em 

Três Lagoas/MS 

Um sistema de tratamento de esgoto é composto por diferentes aspectos construtivos, 

cada um com seu papel fundamental nos processos de coleta, transporte e tratamento 

do efluente. Desta forma, nos seguintes subitens são apresentadas informações a 

respeito das infraestruturas que compõem o sistema de tratamento de esgoto sanitário 

do município de Três Lagoas/MS. 

1.2.1.1 Identificação de fundos de vales 

Para a implantação de um Sistema de Esgotamento Sanitário é de suma importância 

a identificação dos principais fundos de vale do município, pois nesses locais poderão, 

de forma estratégica, ser implantados interceptores que recebem o fluxo da rede 

coletora de esgoto, fazendo parte da tubulação que realiza o transporte do efluente 

até estações elevatórias ou estações de tratamento de esgoto. Ainda, menciona-se a 

importância de serem diagnosticados os potenciais corpos hídricos receptores para o 

lançamento de efluente tratado pelas Estações de Tratamento de Esgoto. 

Considerando que o município possui uma topografia predominantemente plana, 

observou-se que as estruturas do Sistema de Esgotamento Sanitário foram instaladas 

preferencialmente nas menores altitudes para aproveitar ao máximo o efeito 

gravitacional para a coleta e transporte do efluente doméstico gerado. Constatou-se 



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

36 

que após o tratamento dos efluentes nas ETEs Planalto e Jupiá, estes são lançados 

no Rio Paraná, estando o ponto de lançamento em uma cota mais baixa que as 

demais estruturas. Deste modo elaborou-se a Figura 1, que apresenta os principais 

fundos de vale do município de Três Lagoas/MS. 

 
Figura 1 – Identificação dos fundos de vale no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de IBGE/DGC (2019); SANESUL (2021b); SRTM (1996); TRÊS LAGOAS (2016). 
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1.2.1.2 Rede coletora 

A rede coletora de esgoto é um conjunto de tubulações constituídas por ligações 

prediais, coletores de esgoto, coletores troncos e seus acessórios. Sua função é 

receber as contribuições dos domicílios, prédios e economias promovendo o 

afastamento do esgoto sanitário coletado em direção a grandes condutos de 

transporte (interceptores e emissários) para o local de tratamento e descarga final 

(corpo hídrico receptor). 

De acordo com informações obtidas junto à Gerência de Desenvolvimento Estratégico 

(GEDES) da Sanesul (2021a), no período de 2015 a 2020, verificou-se que a extensão 

total da rede de esgoto no período analisado obteve um crescimento de mais de 300%, 

ou seja, triplicou comparado a extensão de 2015, apresentando em 2020 o total de 

672,68 km de extensão da rede de esgoto na sede urbana de Três Lagoas/MS. Da 

mesma forma, quanto as ligações ativas do município, a quantidade passou de 19.710 

em 2015 para 35.675 em 2020, representando um aumento de 81% (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1 – Evolução da extensão total da rede coletora de esgoto na sede urbana de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de SANESUL (2021a). 

Corroborando com o exposto, em 2019 o município investiu na melhoria do sistema 

de esgotamento sanitário na sede urbana, que foi traduzido no incremento da rede 

coletora, observando-se mais que o dobro do valor se comparado com 2018, havendo 

um acréscimo de 344,11 km, sendo o valor mais expressivo do período analisado em 

relação à extensão da rede de esgoto. 
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Ainda em fase de expansão da rede coletora de esgoto para atendimento da 

população residente na sede urbana de Três Lagoas/MS, de acordo com os Relatórios 

Anuais de Desempenho da atual AGEMS, a extensão da rede coletora passou de 

486,74 km em 2019 para 672,68 km em 2020, apresentando continuidade no 

crescimento do sistema de esgotamento sanitário do município. 

Em relação a estrutura da rede coletora, de acordo com os dados disponibilizados 

pela Sanesul (2015b), a rede tem como material constituinte manilhas de barro e PVC 

Vinilfort, com diâmetros variando entre 100 e 300 milímetros (mm) e profundidade 

variando entre 2 (dois) e 3 (três) metros, devido a topografia plana da sede do 

município. 

A figura a seguir foi elaborada a partir dos arquivos vetoriais encaminhados pela 

Sanesul, responsável pelo gerenciamento do Sistema de Esgotamento Sanitário de 

Três Lagoas/MS, sendo importante ressaltar que as informações obtidas são 

referentes ao ano de 2015 devido a não atualização dos arquivos vetoriais para o 

período atual. Portanto, a Figura 2 apresenta a rede coletora existente e projetada no 

referido ano, bem como as divisões dos setores do sistema de esgotamento sanitário. 
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Figura 2 – Rede coletora de esgotos domésticos existente na sede urbana do município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de IBGE/DGC (2019); SANESUL (2015; 2021b); TRÊS LAGOAS (2016). 

Parte do esgoto doméstico gerado na sede urbana de Três Lagoas/MS é 

encaminhado diretamente para as ETEs por meio da gravidade e parte é recalcado 

por meio das Estações Elevatórias de Esgoto Bruto devido a topografia plana do 

município (SANESUL, 2021b). Portanto, a rede coletora de esgoto doméstico no 

município de Três Lagoas/MS também é dividida em dois sistemas, Sistema Planalto 

e Sistema Jupiá, referentes à destinação do esgoto bruto para tratamento em uma 

das ETEs, além das subdivisões da rede de esgoto que contribuem com cada estação 
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elevatória, totalizando 26 subsistemas. As figuras a seguir apresentam a 

esquematização dos sistemas existentes, bem como os subsistemas e as respectivas 

Estações Elevatórias de Esgoto Bruto que recebem o esgoto coletado a fim de realizar 

o recalque até as Estações de Tratamento de Esgoto, compondo o Sistema Planalto 

(Figura 3) e o Sistema Jupiá (Figura 4). 

 
Figura 3 – Esquematização do Sistema Planalto, composto pelos subsistemas da rede coletora de esgoto 
e Estações Elevatórias de Esgoto Bruto. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Sanesul (2021b) e Agepan (2021). 
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Figura 4 – Esquematização do Sistema Jupiá, composto pelos subsistemas da rede coletora de esgoto e 
Estações Elevatórias de Esgoto Bruto. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Sanesul (2021b). 

1.2.1.3 Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEB) 

A Estação Elevatória de Esgoto (EEEB) é uma unidade que recebe o esgoto da rede 

coletora ou do interceptor e o recalca de uma cota de nível inferior para uma cota de 

nível superior, tendo como objetivo encaminhar os esgotos coletados até as Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETEs). 

De acordo com a Sanesul e averiguado durante a visita em campo no município de 

Três Lagoas/MS, a sede urbana possui atualmente 30 (trinta) EEEBs em operação, 

dispersas por toda a área da sede urbana, sendo no diagnóstico incluído uma estação 

que se encontra desativada (EEEB-013 Portal das Águas) e uma a iniciar a operação 

(EEEB Evaristo), que foram visitadas durante a etapa em campo. A Figura 5 apresenta 
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a disposição geográfica das EEEBs e das ETEs, bem como as subdivisões dos 

setores onde as infraestruturas estão localizadas. É importante ressaltar que a 

quantidade de EEEBs está relacionada a topografia plana do município, que depende 

das estações elevatórias para que todo o esgoto coletado chegue até as Estações de 

Tratamento de Esgoto. 

 
Figura 5 – Infraestrutura do Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de IBGE/DGC (2019); SANESUL (2015, 2021b); TRÊS LAGOAS (2016). 
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O Quadro 1 a seguir apresenta um compilado de dados referentes às EEEBs, 

elaborado a partir das informações obtidas durante visita em campo no município de 

Três Lagoas/MS, bem como a partir de dados obtidos junto a Sanesul (2021b). 

Quadro 1 – Informações gerais das EEEBs do Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS. 

EEEB 
TIPO 
DE 

POÇO 

CONJUNTO MOTOBOMBA 
(CMB) 

VAZÃO 
(M³/H) 

QUANTIDADE 
DE BOMBAS 

DIÂMETRO 
DO 

RECALQUE 
(MM) 

EXTENSÃO 
DO 

RECALQUE 
(M) 

001 – 
Difusora 

Poço 
seco 

01 Bomba Re-autoescorvante 
Gorman-Rupp T6-A3-B e 01 
Bomba Re-autoescorvante 

Gresco U6 

140,00 
02 (1 Op + 1 

R) 
200 1.1050 

002 – 
Caçula 

Poço 
seco 

01 Bomba Re-autoescorvante 
Gresco T-4 e 01 Bomba Re-
autoescorvante IMBIL T-4 

72,00 e 
92,50 

02 (1 Op + 1 
R) 

150 485 

003 – 
Egídio 
Thomé 

Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
Gorman-Rupp T3-A3-B 

90,00 
02 (1 Op + 1 

R) 
100 517 

004 - São 
João (ETE) 

Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
Gresco LP-2 

18,72 1 - - 

005 – 
Jatobá 

Poço 
úmido 

Bomba submersível FLYGT 
3102 SH3 e Bomba 

submersível FLYGT 3102 
SH4 

63,00 
02 (1 Op + 1 

R) 
150 637 

006 – 
Talismã 

Poço 
seco 

02 Bomba Re-autoescorvante 
Gresco D10 e 01 Bomba 
Submersa Analger Sapo 

346,68 e 
800 l/h 

03 (1 Op + 1 R 
+ submersível) 

350 1.606 

007 – Vila 
dos 
Pescadores 

Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
IMBIL E-3 

54,00 
02 (1 Op + 1 

R) 
150 549 

008 – Zucão 
Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
IMBIL E-4 

80,00 
02 (1 Op + 1 

R) 
100 948 

009 – 
Colinos 

Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
IMBIL E-4 

32,50 
02 (1 Op + 1 

R) 
300 3.342 

010 – 
Industrial 

Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
IMBIL E-4 

92,50 
02 (1 Op + 1 

R) 
200 896 

011 – Olaria 
Poço 
úmido 

Bombas submersíveis FLYGT 
3102-181 

8,00 
02 (1 Op + 1 

R) 
250 1.028 

012 – 
Guanabara 

Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
Gresco LP-4 

63,50 
02 (1 Op + 1 

R) 
200 392 

013 – Portal 
das Águas 

Poço 
úmido 

Bombas submersíveis ABS 
SC925 RCD0A0 FJ -40 B 

34,00 Desativadas 100 - 

014 – 
Europa 

Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
Esco LP-6 

108,00 
02 (1 Op + 1 

R) 
250 2.229 

015 – IFMS 
Poço 
úmido 

Bombas submersíveis EBARA 
65 (80) DV S6.75 

8,40 
02 (1 Op + 1 

R) 
150 2.761 

016 – São 
João 

Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
Gresco LP-3 

56,02 
02 (1 Op + 1 

R) 
150 - 

017 – 
Brookfield 

Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
Esco Master LP-3 

72,00 
02 (1 Op + 1 

R) 
150 4.122 

018 – Nova 
Três 
Lagoas 

Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
IMBIL E-2 

20,00 
02 (1 Op + 1 

R) 
100 414 

019 – 
Bosque das 
Araras 

Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
IMBIL E-3 

34,27 
02 (1 Op + 1 

R) 
100 963 

020 – Set-
Sul 

Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
IMBIL E-6 

128,00 
02 (1 Op + 1 

R) 
250 45 

021 – Jd 
Paineiras 

Poço 
úmido 

Bombas submersíveis EBARA 
65 (80) DV S6.75 

8,40 
02 (1 Op + 1 

R) 
100 402 
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EEEB 
TIPO 
DE 

POÇO 

CONJUNTO MOTOBOMBA 
(CMB) 

VAZÃO 
(M³/H) 

QUANTIDADE 
DE BOMBAS 

DIÂMETRO 
DO 

RECALQUE 
(MM) 

EXTENSÃO 
DO 

RECALQUE 
(M) 

022 – 
Dumont 

Poço 
úmido 

Bombas submersíveis 
SULZER ROBUSTA 800T 

60,00 
02 (1 Op + 1 

R) 
250 475 

023 – IV 
Lagoa 

Poço 
úmido 

Bombas submersíveis WEG 
E42S 

8,28 
02 (1 Op + 1 

R) 
100 900 

024 – 
Arapongas 

Poço 
úmido 

Bombas submersíveis EBARA 
65 (80) DV S6.75 

8,40 
02 (1 Op + 1 

R) 
- - 

025 – 
Exército 

Poço 
seco 

01 Bomba Re-autoescorvante 
IMBIL E3 e 01 Bomba 
Submersível SULZER 
SCAVENGER E J30B 

54,00 e 
103,00 

02 (1 Op + 1 
R) 

150- 650 

026 – 
Exposição 

Poço 
seco 

01 Bomba Re-autoescorvante 
IMBIL E3 e 01 Bomba 

Submersível SCHNEIDER 
BCS-255 1T 

5,6-51,6 e 
43,20 

02 (1 Op + 1 
R) 

150 650 

027 – Real 
Park 

Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
IMBIL E-2 SM 

15,82 
02 (1 Op + 1 

R) 
100 600 

028 – Nova 
Califórnia 

Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
IMBIL E-1,5 

6,95 
02 (1 Op + 1 

R) 
100 230 

029 – 
Queirozinho 

Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
EB Master LP-3 

39,60 
02 (1 Op + 1 

R) 
150 523 

030 – Nova 
Três 
Lagoas III 

Poço 
seco 

Bombas Re-autoescorvantes 
IMBIL E-2 

29,80 
02 (1 Op + 1 

R) 
100 414 

031 – Urias 
Ribeiro 

Poço 
úmido 

Bombas submersíveis KSB 
KRT Drainer- 

18,00 
02 (1 Op + 1 

R) 
100 1.324 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da visita em campo e Sanesul (2021b) 

Nota: 1 Op + 1 R corresponde a 1 (uma) bomba em operação e 1 (uma) bomba reserva. 

Destaca-se também que a maioria das estações EEEBs possuem geradores de 

energia a fim de evitar que as bombas sejam danificadas durante a ocorrência de 

oscilação elétrica, recorrentes em diversos setores do município, ou falta total de 

energia, afetando o funcionamento das bombas e consequentemente pode ocorrer 

extravasamentos do efluente do esgotamento sanitário, visto que as bombas 

necessitam de tempo para reiniciar a operação. 

A fim de caracterizar os aspectos construtivos e operacionais de cada uma das 

elevatórias existentes no município, bem como apresentar em detalhes as 

infraestruturas e equipamentos componentes das EEEBs, foram elaborados os itens 

subsequentes a partir dos dados recebidos pela Sanesul e por meio das constatações 

e registros fotográficos realizados em campo no município de Três Lagoas/MS. 
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 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-001 (Difusora)  

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-001 (Difusora) 

Endereço: Avenida Aldair Rosa de Oliveira, nº 542, Bairro Interlagos  

Coordenadas Geográficas: 20°47'10.33"S e 51°43'3.21"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 01 Bomba Re-autoescorvante Gorman-Rupp T6-A3-B e 01 Bomba Re-

autoescorvante Gresco U6 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 140,00 m³/h (cada) 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Subsistema Interlagos e EEEB-002 (Caçula) 

Encaminha para: EEEB-006 (Talismã) 

CONSTATAÇÕES 

• A área é dotada de cercamento por alambrado com cortina arbórea parcial, possuindo vigilância 

eletrônica e placa de identificação da estação, além de aviso de proibição da entrada de pessoas não 

autorizadas; 

• O efluente destinado à EEEB-001 (Difusora) passa pela unidade de tratamento preliminar compacta, 

constituída por um cesto para a retenção de sólidos grosseiros; 

• A limpeza é realizada içando o cesto para a retirada do material armazenado, sendo posteriormente 

destinado a coleta convencional. Segundo as informações obtidas durante as visitas in loco, a limpeza 

é realizada diariamente a fim de evitar possíveis entupimentos e problemas nos Conjuntos Motobomba 

(CMB); 

• Para realizar o recalque do esgoto bruto, a estação conta com 02 (dois) CMB, cada um composto por 

01 (uma) bomba do tipo Re-autoescorvante, além de uma linha de recalque de ferro dúctil (FD) 

possuindo 200 mm de diâmetro e 1.050 m de comprimento; 

• Possui extravasor para desviar o efluente em caso de emergência; 

• A infraestrutura do sistema conta com abrigo de alvenaria para o quadro de comando das bombas; 

• No que se refere as condições estruturais, evidencia-se que a estação elevatória, de modo geral, se 

encontra em boas condições (Figura 6). 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Figura 6 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-001 
(Difusora). (A) Isolamento da área da estação elevatória; (B) Portão de acesso da EEEB-001 
(Difusora); (C) e (D) Poço do cesto pertencente ao sistema de retenção de sólidos grosseiros e sua 
visualização interna; (E) Vista geral do sistema geral da estação; (F) Conjuntos Motobomba (CMB) 
que realiza do recalque; (G) Estrutura do abrigo; (H) Quadro de comando das bombas e sistema de 
alarme da EEEB-01 (Difusora). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 7 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao sistema 

da EEEB-001 (Difusora), que pertence ao Sistema Planalto e por meio de recalque 

encaminha o esgoto bruto à EEEB-006 (Talismã). 

(F) (E) 

(D) (C) 

(H) (G) 
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Figura 7 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-001 (Difusora). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-002 (Caçula) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-002 (Caçula) 

Endereço: Avenida Aldair Rosa de Oliveira, nº 1.101, Bairro Interlagos  

Coordenadas Geográficas: 20°46'49.75"S e 51°42'49.26"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 01 Bomba Re-autoescorvante Gresco T-4 e 01 Bomba Re-autoescorvante 

IMBIL T-4 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 72,00 m³/h e 92,50 m³/h, respectivamente 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Subsistema Interlagos, EEEB-003 (Egídio Thomé) e EEEB-023 (Quarta Lagoa) 

Encaminha para: EEEB-001 (Difusora) 

CONSTATAÇÕES 

• O local encontra-se cercado com alambrado, cortina arbórea parcial, identificação da estação e placa 

de aviso sobre a entrada de pessoas não autorizadas, sendo observado algumas avarias na estrutura 

do abrigo do quadro de comando; 

• Assim que o efluente de esgoto bruto adentra a EEEB-002 (Caçula), é encaminhado para o sistema de 

retenção de sólidos grosseiros, composto por um cesto; 

• Segundo as informações obtidas durante as visitas in loco, a limpeza é realizada diariamente a fim de 

evitar possíveis entupimentos e problemas no Conjunto Motobomba (CMB); 

• O sistema de bombeamento é constituído por 02 (dois) CMB, cada um composto por 01 (uma) bomba 

do tipo Re-autoescorvante, além de uma linha de recalque de ferro dúctil (FD) que possui 150 mm de 

diâmetro e 485 m de comprimento; 

• Esta unidade possui tanque emergencial que funciona como suporte para eventuais manutenções e/ou 

queda de energia; 

• No que se refere as condições estruturais, evidencia-se que a estação elevatória, de modo geral, se 

encontra em boas condições, sendo constatadas poucas avarias (Figura 8). 
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Figura 8 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-002 
(Caçula). (A) Isolamento da área e portões de acesso à estação elevatória; (B) Base de concreto do 
alambrado com rachaduras; (C) Estrutura externa do cesto pertencente ao sistema de retenção de 
sólidos grosseiros; (D) Limpeza periódica do cesto de retenção de sólidos grosseiros realizado por 
funcionário da Aegea Saneamento; (E) Quadro de energia e demais dispositivos da estação; (F) 
Abrigo do quadro de comando com alvenaria danificada; (G) e (H) Conjuntos Motobomba que realiza 
do recalque da EEEB-002 (Caçula). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 9 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao sistema 

da EEEB-002 (Caçula), que pertence ao Sistema Planalto e por meio de recalque 

encaminha o esgoto bruto à EEEB-001 (Difusora). 

 
Figura 9 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-002 (Caçula). 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

(H) (G
) 
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 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-003 (Egídio Thomé) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-003 (Egídio Thomé) 

Endereço: Rua Egídio Thomé, nº 458, Bairro Interlagos  

Coordenadas Geográficas: 20°46'30.91"S e 51°42'36.23"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas Re-autoescorvantes Gorman-Rupp T3-A3-B (1 Operação + 1 

Reserva) 

Vazão: 90,00 m³/h (cada) 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Bairro Interlagos 

Encaminha para: EEEB-002 (Caçula) 

CONSTATAÇÕES 

• A área possui isolamento de alambrado, sem cortina arbórea, abrigo para a cabine de comando 

contendo também um gerador, caso haja falhas no fornecimento de energia elétrica e assim não 

danifique o funcionamento das bombas; 

• Constatou-se a instalação da placa de identificação da área, sistema de alarme e ausência de guarita; 

• Possui linha de recalque de ferro dúctil (FD) com 100 mm de diâmetro e 517 metros de comprimento; 

• Contém na entrada do efluente o cesto como estrutura de retenção de sólidos grosseiros, além de 

2 (dois) Conjuntos Motobomba, cada um constituído por 01 (uma) bomba do tipo Re-autoescorvante; 

• Conforme relatado, apresenta ocorrências de inundações da estação elevatória; 

• No que se refere as condições estruturais, evidencia-se que a estação elevatória, de modo geral, se 

encontra em boas condições (Figura 10). 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Figura 10 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-003 
(Egídio Thomé). (A) Isolamento e fachada da estação elevatória; (B) Estrutura de alvenaria para abrigo 
dos equipamentos; (C) Quadro de comando das bombas e sistema de alarme de segurança no interior 
do abrigo; (D) Gerador de energia da estação elevatória no interior do abrigo; (E) Estrutura geral do 
sistema; (F) Cesto para retenção de sólidos grosseiros; (G) Poço posterior ao sistema de retenção 
de sólidos; (H) Conjuntos Motobomba da EEEB-003 (Egídio Thomé). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 11 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema da EEEB-003 (Egídio Thomé), que pertence ao Sistema Planalto e por meio 

de recalque encaminha o esgoto bruto à EEEB-002 (Caçula). 

(G) (H) 

(F) (E) 

(D) (C) 
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Figura 11 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-003 (Egídio Thomé). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-004 (São João – ETE Planalto) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-004 (São João – ETE Planalto) 

Endereço: Rua José Teixeira da Silva, nº 1780, Jardim Planalto  

Coordenadas Geográficas: 20°48'44.68"S e 51°42'26.17"O 

Conjunto Motobomba (CMB): Bomba Re-autoescorvante Gresco LP-2 

Vazão: 18,72 m³/h 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Vila São João 

Encaminha para: ETE Planalto 

CONSTATAÇÕES 

• Situando-se na ETE Planalto, a estação elevatória não possui cercamento próprio separando-a da 

estação de tratamento de efluentes, visto que a ETE se encontra devidamente murada e com cortina 

arbórea; 

• Possui abrigo para o quadro de comando das bombas contra intempéries climáticas; 

• Não possui retenção de sólidos grosseiros, a estação elevatória recebe o efluente e encaminha 

diretamente para a etapa inicial do tratamento de esgoto da ETE, constituído por gradeamento para que 

sejam retidos e descartados devidamente; 

• O sistema da estação possui poço do tipo seco após a entrada do efluente e 01 (um) Conjunto 

Motobomba (CMB), composto por 1 (uma) bomba Re-autoescorvante; 

• No que se refere as condições estruturais, evidencia-se que a estação elevatória, de modo geral, se 

encontra em boas condições (Figura 12). 
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Figura 12 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-004 (São 
João – ETE Planalto). (A) Sistema da estação elevatória de forma geral; (B) Conjunto Motobomba da EEE-
004 (São João – ETE Planalto). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 13 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema da EEEB-004 (São João – ETE Planalto), que pertence ao Sistema Planalto 

e por meio de recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Planalto. 

 
Figura 13 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-004 (São João – ETE Planalto). 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

(B) (A) 
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 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-005 (Jatobá) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-005 (Jatobá) 

Endereço: Av. Filinto Muller, s/n, Bairro Lapa 

Coordenadas Geográficas: 20°46'29.46"S e 51°42'16.20"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 01 Bomba submersível FLYGT 3102 SH3 e 01 Bomba submersível FLYGT 

3102 SH4 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 63,00 m³/h (cada) 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Subsistema Lapa 

Encaminha para: EEEB-006 (Talismã) 

CONSTATAÇÕES 

• A estação elevatória possui cercamento com alambrado sem cortina arbórea, placa de identificação da 

estrutura e abrigo de alvenaria para proteção da caixa de comando das bombas, sendo observado a 

ausência do aviso da proibição da entrada de pessoas não autorizadas, porém possuindo sistema de 

alarme de segurança; 

• A estação conta com linha de recalque com material de MPVC (policloreto de vinila modificado),150 mm 

de diâmetro e 637 metros de comprimento; 

• Não possui um sistema de contenção de resíduos grosseiros; 

• Possui 02 (dois) Conjuntos Motobomba, cada um composto por 01 (uma) bomba submersível, instalados 

em um poço úmido; 

• No que se refere as condições estruturais, evidencia-se que a estação elevatória, de modo geral, se 

encontra em boas condições (Figura 14). 
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Figura 14 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-005 
(Jatobá). (A) Cercamento da estação elevatória por alambrado; (B) Portões de acesso sem placa de 
advertência; (C) Estrutura geral do sistema da estação; (D) Abrigo dos equipamentos da estação; (E) 
Quadro de comando e sistema de alarme da estação; (F) Abertura do poço pertencente a estrutura; (G) 
Poço da figura anterior aberto para visualização; (H) Poço da instalação das bombas da EEEB-005 (Jatobá). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 15 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema da EEEB-005 (Jatobá), que pertence ao Sistema Planalto e por meio de 

recalque encaminha o esgoto bruto à EEEB-006 (Talismã). 
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Figura 15 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-005 (Jatobá). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-006 (Talismã) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-006 (Talismã) 

Endereço: Rua Quinze de Junho, nº 111, Bairro Santa Rita  

Coordenadas Geográficas: 20°47'56.07"S e 51°42'24.43"O 

Conjuntos Motobomba: 02 Bomba Re-autoescorvante Gresco D10 (1 Operação + 1 Reserva) e 01 Bomba 

Submersível Analger Sapo 

Vazão: 346,68 m³/h (cada Re-autoescorvante) e 0,8 m³/h (submersível) 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Subsistema Santa Rita, EEEB-001 (Difusora) e EEEB-005 (Jatobá) 

Encaminha para: ETE Planalto      

CONSTATAÇÕES 

• A área da estação elevatória é cercada por alvenaria sem concertina, possuindo aviso sobre a proibição 

da entrada de pessoas não autorizadas e identificação da estrutura; 

• Observou-se uma estrutura de alvenaria que abriga o gerador de energia, os quadros de comandos e o 

sistema de segurança da unidade; 

• Para a retenção de resíduos sólidos grosseiros, conta com um gradeamento duplo e em seguida o 

efluente passa pelo poço de sucção que possui sensor para controle do nível atingido; 

• Os 02 (dois) Conjuntos Motobomba (CMB) são compostos cada um por 01 (uma) bomba do tipo Re-

autoescorvante, que comparado às demais estações elevatórias possui estrutura de grande porte, 

estando instaladas abaixo do nível do terreno natural, além de 01 (uma) bomba submersível; 

• A EEEB-006 Talismã possui a maior vazão dentre as elevatórias de esgoto bruto do sistema; 

• A linha de recalque da estação elevatória é de Ferro Dúctil (FD), possuindo diâmetro de 350 mm e 1.606 

metros de comprimento; 

• No que se refere as condições estruturais, evidencia-se que a estação elevatória, de modo geral, se 

encontra em boas condições (Figura 16). 
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Figura 16 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-006 
(Talismã). (A) Cercamento por muros e a fachada da estação elevatória; (B) Abrigo de alvenaria para os 
equipamentos que necessitam de proteção; (C) Gerador de energia elétrica no interior do abrigo; (D) 
Quadro de comando das bombas e sistema de segurança, no interior do abrigo; (E) Início do sistema, onde 
está instalado o gradeamento; (F) Perspectiva abrangendo o poço de contenção e bombas, adiante; (G) 
Abertura do poço de contenção com sensor de nível do efluente; (H) Bombas pertencentes aos Conjuntos 
Motobomba da EEEB-006 (Talismã). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 17 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema da EEEB-006 (Talismã), que pertence ao Sistema Planalto e por meio de 

recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Planalto. 

 
Figura 17 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-006 (Talismã). 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-007 (Vila dos Pescadores) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-007 (Vila dos Pescadores) 

Endereço: Rua dos Pescadores, S/N, Bairro Jupiá 

Coordenadas Geográficas: 20°47'25.92"S e 51°38'0.73"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas Re-autoescorvantes IMBIL E-3 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 54,00 m³/h (cada) 

Sistema: Jupiá 

Recebe contribuição de: Subsistema Jupiá 

Encaminha para: ETE Jupiá 

CONSTATAÇÕES 

• A estação elevatória encontra-se em uma área com habitações irregulares; 

• A estrutura conta com um cercamento de alambrado com concertina e cortina arbórea em todo seu 

entorno, possui abrigo de alvenaria para o gerador de energia elétrica, quadro de comando e sistema 

de segurança, além de placa de identificação da unidade e placa de aviso fixada nos portões quanto a 

entrada de pessoas não autorizadas; 

• O sistema conta com uma comporta manual de segurança; 

• Possui um sistema de retenção de sólidos grosseiros do tipo cesto, um poço com sensor de nível de 

efluentes e 02 (dois) CMB, cada um com 01 (uma) bomba Re-autoescorvantes, não havendo tanque 

emergencial para o caso de extravasamento; 

• A estação elevatória também conta com uma linha de recalque com material de MPVC (policloreto de 

vinila modificado) de 150 mm de diâmetro com 549 metros de comprimento; 

• No que se refere as condições estruturais, evidencia-se que a estação elevatória, de modo geral, se 

encontra em boas condições, sendo constatadas poucas avarias (Figura 18). 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
(B) (A) 



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

60 

  

  

  

Figura 18 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-007 (Vila 
dos Pescadores). (A) Cercamento de alambrado com cortina arbórea; (B) Perspectiva dos portões de 
acesso para a parte exterior, com construções irregulares e acúmulo de resíduos sólidos; (C) Caixa de 
energia com avarias; (D) Abrigo de alvenaria dos equipamentos referentes ao funcionamento da estação; 
(E) Gerador de energia no interior do abrigo; (F) Quadro de comando das bombas e sistema de alarma, no 
interior do abrigo; (G) Sistema de retenção de sólidos grosseiros do tipo cesto; (H) Conjuntos Motobomba 
da EEEB-007 (Vila dos Pescadores). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 19 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema da EEEB-007 (Vila dos Pescadores), que pertence ao Sistema Jupiá e por 

meio de recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Jupiá. 
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Figura 19 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-007 (Vila dos Pescadores). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-008 (Zucão) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-008 (Zucão) 

Endereço: Rua Otavio Sigefredo Roriz, 1631, Vila Zucão  

Coordenadas Geográficas: 20°48'16.96"S e 51°42'19.46"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas Re-autoescorvantes IMBIL E-4 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 80,00 m³/h (cada) 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Subsistema Zucão 

Encaminha para: ETE Planalto 

CONSTATAÇÕES 

• O cercamento da estação elevatória é composto por alambrado, que se encontra com a estrutura de 

concreto danificada em alguns pontos devido ao crescimento das árvores de grande porte plantadas 

junto a grade, sendo observado também avarias no portão de acesso, com as laterais amassadas; 

• Foi constatado a ausência de abrigo para a caixa de comando das bombas e guarita de segurança, 

contendo apenas sistema de alarme de segurança e placas de identificação, além do aviso sobre a 

proibição da entrada de pessoas não autorizadas fixado no portão de acesso; 

• A infraestrutura conta com uma linha de recalque de MPVC (policloreto de vinila modificado) com 

100 mm de diâmetro e 948 metros de comprimento; 

• Possui comporta manual de segurança, que é acionada em casos específicos, como por exemplo a 

necessidade de parar o fluxo do efluente para manutenção de equipamentos ou devido a vazões 

atípicas, para evitar a sobrecarga nas infraestruturas existentes e não causar danos estruturais, 

geralmente extravasando nas ruas ou sendo redirecionado a outro ponto de lançamento; 

• Foi constatado que a estação não possui um sistema de retenção de sólidos grosseiros, sendo um poço 

de sucção do tipo seco e 02 (dois) Conjuntos Motobomba (CMB), cada um composto por 01 (uma) 

bomba do tipo Re-autoescorvante; 

• No que se refere as condições estruturais, evidencia-se que a estação elevatória, de modo geral, se 

encontra em boas condições exceto a base de concreto do alambrado e avarias no portão de acesso 

(Figura 20). 
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Figura 20 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-008 
(Zucão). (A) Fachada da estação elevatória com árvores de grande porte; (B) Quadro de energia e sistema 
de alarme da estação; (C) Quadro de comando das bombas; (D) Visão geral do sistema da estação, 
estrutura na ordem da esquerda para a direita; (E) O sistema de segurança composto por comporta manual 
e poço de contenção; (F) Conjunto Motobomba da EEEB-008 (Zucão). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 21 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema da EEEB-008 (Zucão), que pertence ao Sistema Planalto e por meio de 

recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Planalto. 
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Figura 21 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-008 (Zucão). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-009 (Colinos) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-009 (Colinos) 

Endereço: Avenida Rosário Congro, s/n, Bairro Colinos  

Coordenadas Geográficas: 20°48'7.68"S e 51°41'24.76"O 

Conjuntos Motobomba: 02 Bombas Re-autoescorvantes IMBIL E-4 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 32,50 m³/h (cada) 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Subsistema Colinos 

Encaminha para: ETE Planalto 

CONSTATAÇÕES 

• O cercamento da área é composto por muro de alvenaria sem concertina e por portões, ambos em boas 

condições, possuindo aviso sobre a entrada de pessoas não autorizadas; 

• A infraestrutura da estação elevatória contém abrigo de alvenaria para o quadro de comando e conta 

com um gerador de energia para o caso de falhas elétricas, disposto no pátio; 

• Ressalta-se a presença do sistema de segurança de efluentes by-pass que extravasa para o Córrego 

da Onça quando necessário, a fim de não afetar o funcionamento das bombas caso o efluente ultrapasse 

o limite da capacidade da estação elevatória ou em casos de manutenção; 

• O sistema de retenção de sólidos grosseiros é composto por um cesto que, assim como as demais, os 

resíduos são removidos e descartados na coleta convencional; 

• Os02 (dois) Conjuntos Motobombas são cada um composto por 01 (duas) bomba, instalados abaixo do 

nível do terreno natural; 

• A linha de recalque pertencente a estação elevatória é de MPVC (policloreto de vinila modificado) com 

300 mm de diâmetro e 3.342 metros de extensão; 

• No que se refere as condições estruturais, evidencia-se que a estação elevatória, de modo geral, se 

encontra em boas condições (Figura 22). 
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Figura 22 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-009 
(Colinos). (A) Cercamento e fachada da estação elevatória; (B) Abrigo dos equipamentos da estação; (C) 
Quadro de comando das bombas e sistema de alarme; (D) Gerador de energia no pátio da estação; (E) e 
(F) Perspectivas diferentes a parir do poço das bombas; (G) Poço do sistema de retenção de sólidos 
grosseiros com cesto ao fundo; (H) Conjuntos Motobomba da EEEB-009 (Colinos). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 23 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema da EEEB-009 (Colinos), que pertence ao Sistema Planalto e por meio de 

recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Planalto. 

 
Figura 23 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-009 (Colinos). 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-010 (Industrial) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-010 (Industrial) 

Endereço: Anel Viário Samir Tomé, BR-158, Bairro Parque Industrial 

Coordenadas Geográficas: 20°46'22.87"S e 51°40'17.31"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas Re-autoescorvantes IMBIL E-4 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 92,50 m³/h (cada) 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Subsistema Parque Industrial 

Encaminha para: ETE Jupiá 

CONSTATAÇÕES 

• A infraestrutura da estação elevatória possui cercamento do tipo alambrado, com presença de cortina 

arbórea em seu entorno, portões com aviso sobre a proibição da entrada de pessoas não autorizadas e 

abrigo para o quadro de comando; 

• Ressalta-se que a EEEB-010 (Industrial) recebe principalmente efluentes das indústrias localizadas ao 

redor; 

• Possui comporta manual de segurança e sistema de retenção de sólidos composto por gradeamento 

chumbado no interior do poço, segundo relatos do responsável operacional, devido ao risco de roubo; 

• Os 02 (dois) Conjuntos Motobomba são cada um composto por 01 (uma) bomba do tipo Re-

autoescorvante e a linha de recalque da estação elevatória possui diâmetro de 200 mm e 896 metros 

de comprimento; 

• Esta unidade possui tanque emergencial que funciona como suporte para eventuais manutenções e/ou 

queda de energia; 

• No que se refere as condições estruturais, evidencia-se que a estação elevatória, de modo geral, se 

encontra em boas condições (Figura 24). 
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Figura 24 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-010 
(Industrial). (A) Portões de acesso a estação elevatória; (B) Tanque emergencial da EEEB; (C) e (D) Parte 
externa e interna do poço; (E) Conjuntos Motobomba responsáveis pelo recalque; (F) Perspectiva geral do 
sistema da estação elevatória; (G) Abrigo para os equipamentos da estação; (H) Quadro de comando das 
bombas e sistema de alarme da EEEB-010 (Industrial). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 25 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema da EEEB-010 (Industrial), que pertence ao Sistema Jupiá e por meio de 

recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Jupiá. 
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Figura 25 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-010 (Industrial). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-011 (Olaria) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-011 (Olaria) 

Endereço: Rua Manoel Antônio Jeremias, nº 1.106, Vila Guanabara  

Coordenadas Geográficas: 20°48'50.98"S e 51°43'0.16"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas submersíveis FLYGT 3102-181 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 8,00 m³/h (cada) 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Subsistema Nova Três Lagoas 

Encaminha para: ETE Planalto 

CONSTATAÇÕES 

• O cercamento da área é composto parcialmente por muro de alvenaria devido a divisão com residências 

e parte por alambrado, sendo a lateral coberta com cortina arbórea; 

• Na parte frontal do alambrado foi observado uma abertura na grade e no portão possui placa de aviso 

proibindo a entrada de pessoas não autorizadas; 

• A infraestrutura conta com abrigo de alvenaria para proteção do quadro de comando das bombas, onde 

também está abrigado o sistema de segurança e o gerador de energia que mantém a estação elevatória 

funcionando caso haja falha no fornecimento de energia elétrica; 

• No interior do tanque emergencial estão instalados a comporta manual de segurança onde contém um 

sensor com a função de medir o nível de efluente; 

• O sistema de retenção de resíduos sólidos é do tipo grade com 1,5 cm de espaçamento, o qual possui 

um rastelo como equipamento de limpeza; 

• Possui 02 (dois) Conjuntos Motobomba, cada um composto por 01 (uma) bomba do tipo Re-

autoescorvante; 

• A estação elevatória também conta com uma linha de recalque com 250 mm de diâmetro e 1.028 metros 

de comprimento; 

• No que se refere as condições estruturais, evidencia-se que a estação elevatória, de modo geral, se 

encontra em boas condições (Figura 26). 
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Figura 26 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-011 
(Olaria). (A) Fachada da estação composta por alambrado e portões de acesso; (B) Avaria observada na 
grade do alambrado; (C) Abrigo de alvenaria para os equipamentos da estação; (D) Quadro de comando 
das bombas, no interior do abrigo; (E) Gerador de energia no interior do abrigo; (F) Perspectiva do sistema 
no nível do solo; (G) Gradeamento do sistema de retenção de sólidos grosseiros; (H) Estrutura do 
bombeamento do sistema da EEEB-011 (Olaria). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 27 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema da EEEB-011 (Olaria), que pertence ao Sistema Planalto e por meio de 

recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Planalto. 

 
Figura 27 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-011 (Olaria). 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-012 (Guanabara) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-012 (Guanabara) 

Endereço: Rua Yamaguti Kankiti, nº 1875, Vila Guanabara 

Coordenadas Geográficas: 20°48'30.57"S e 51°42'49.69"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas Re-autoescorvantes Gresco LP-4 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 63,50 m³/h (cada) 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Subsistema Guanabara 

Encaminha para: ETE Planalto 

CONSTATAÇÕES 

• O cercamento da estação elevatória é composto principalmente por muro de alvenaria, parcialmente 

coberto por cortina arbórea, sendo somente a parte frontal estruturada com alambrado e portões de 

acesso, que possui placa de aviso quanto a proibição da entrada de pessoas não autorizadas; 

• Observou-se a existência de abrigo de alvenaria para proteção da caixa de comando das bombas, o 

sistema de segurança e o gerador de energia; 

• A estação elevatória conta com uma linha de recalque de MPVC (policloreto de vinila modificado) com 

200 mm de diâmetro e 392 metros de comprimento; 

• O sistema conta com comporta manual de segurança e grade com 1,5 cm de espaçamento para 

retenção de sólidos grosseiros, no qual foi observado que as dobradiças da tampa não se encontravam 

fixadas; 

• Os 02 (dois) Conjuntos Motobomba são cada um composto por 01 (um) bomba do tipo Re-

autoescorvante; 

• No que se refere as condições estruturais, evidencia-se que a estação elevatória, de modo geral, se 

encontra em boas condições (Figura 28). 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Figura 28 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-012 
(Guanabara). (A) Portão de acesso com destaque a placa de advertência; (B) Vista geral do pátio da estação 
elevatória; (C) Estrutura de alvenaria como abrigo para os equipamentos; (D) Quadro de comando das 
bombas e sistema de segurança; (E) Gerador de energia no interior do abrigo; (F) Perspectiva do sistema 
de forma geral, a partir do nível do solo; (G) Grade que compõe o sistema de retenção de sólidos 
grosseiros; (H) Bombas dos Conjuntos Motobomba da EEEB-012 (Guanabara). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 29 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema da EEEB-012 (Guanabara), que pertence ao Sistema Planalto e por meio de 

recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Planalto. 
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Figura 29 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-012 (Guanabara). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-013 (Portal das Águas) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO DESATIVADA 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-013 (Portal das Águas) 

Endereço: Avenida Cap. Olinto Mancini, nº 4711, Parque das Mangueiras 

Coordenadas Geográficas: 20°48'25.72"S e 51°40'8.18"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas submersíveis ABS SC925 RCD0A0 FJ -40 B 

Vazão: 34,00 m³/h 

Sistema: Desativada 

Recebe contribuição de: Desativada 

Encaminha para: Desativado 

CONSTATAÇÕES 

• Atualmente encontra-se desativada, sendo o efluente encaminhado para a EEEB-020 (Set-Sul), 

localizada a aproximadamente 385 metros de distância; 

• A área da estação elevatória encontra-se cercada por alambrado e portão de acesso com aviso da 

proibição da entrada de pessoas não autorizadas; 

• Foi observado a existência do abrigo do quadro de comando, ao qual não foi possível o acesso a parte 

interna, e cabos expostos do quadro de energia aberto; 

• Por ser uma estação elevatória inativa com acesso restrito, não foi observado o sistema de retenção de 

sólidos grosseiros, sendo averiguado apenas o poço de sucção e parte da estrutura do Conjunto 

Motobomba (CMB); 

• No que se refere as condições estruturais, evidencia-se que a estação elevatória se encontra desativada 

e não é mais atendida por serviço de manutenção (Figura 30). 
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Figura 30 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-013 
(Guanabara). (A) Cercamento e fachada da estação elevatória; (B) À esquerda, quadro de energia de aberto 
e no centro o abrigo de alvenaria; (C) Vista geral do sistema, com vegetação rasteira alta; (D) e (E) Poços 
abertos para visualização interna; (F) Parte do sistema de bombeamento existente na antiga EEEB-013 
(Portal das Águas). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 
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 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-014 (Europa) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-014 (Europa) 

Endereço: Rua Wilson Carvalho Viana, S/N, esquina com a Rua José Amin 

Coordenadas Geográficas: 20°46'55.29"S e 51°41'3.95"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas Re-autoescorvantes ESCO LP6 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 108,00 m³/h (cada) 

Sistema: Jupiá 

Recebe contribuição de: Subsistema Jardim Europa 

Encaminha para: ETE Jupiá 

CONSTATAÇÕES 

• A área é cercada por alambrado na parte frontal e muros de alvenaria com concertina, além dos portões 

de acesso com placa de aviso sobre a entrada de pessoas não autorizadas; 

• Possui abrigo para o quadro de comando das bombas e para o gerador de energia; 

• O sistema está instalado na parte interna do tanque emergencial; 

• A grade para retenção de sólidos grosseiros possui espaçamento de 2 cm; 

• A elevatória possui 02 (dois) Conjuntos Motobomba, compostos cada um por 01 (uma) bomba do tipo 

Re-autoescorvante; 

• A linha de recalque da estação elevatória possui 250 mm de diâmetro e 2.229 metros de comprimento; 

• De modo geral a infraestrutura da EEEB-014 (Europa) encontra-se preservada, conforme apresentado 

nas registradas durante a visita em campo, apresentadas na Figura 31, a seguir. 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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Figura 31 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-014 
(Europa). (A) Portão de acesso a estação elevatória, com muro de alvenaria e concertina; (B) Perspectiva 
geral do sistema da estação; (C) Parte interna do taque emergencial com destaque às marcas do limite 
atingido pelo extravasamento de efluente; (D) Conjuntos Motobomba da elevatória; (E) Destaque para o 
acúmulo de efluente, em pouca quantidade, na parte interna do tanque emergencial; (F) Abrigo de alvenaria 
para os equipamentos; (G) Gerador de energia pertencente à estação; (H) Quadro de comando das bombas 
e sistema de alarme da EEEB-014 (Europa). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 02 de setembro de 2021. 

A Figura 32 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema da EEEB-014 (Europa), que pertence ao Sistema Jupiá e por meio de 

recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Jupiá. 
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Figura 32 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-014 (Europa). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-015 (IFMS) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-015 (IFMS) 

Endereço: Rua Ângelo Leão, nº 790, Jardim das Palmeiras  

Coordenadas Geográficas: 20°45'47.20"S e 51°42'24.27"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas submersíveis EBARA 65 (80) DV S6.75 (1 Operação + 1 

Reserva) 

Vazão: 8,40 m³/h (cada) 

Sistema: Jupiá 

Recebe contribuição de: Subsistema IFMS e EEEB-031 (Urias Ribeiro) 

Encaminha para: EEEB-014 (Europa) 

CONSTATAÇÕES 

• A área da estação elevatória possui cercamento de alambrado e cortina arbórea no entorno; 

• A estrutura conta com abrigo para o quadro de comando das bombas e o gerador de energia, além do 

sistema de alarme de segurança; 

• Linha de recalque de MPVC (policloreto de vinila modificado) com 2.761 metros de extensão e 150 mm 

de diâmetro; 

• Possui comporta manual de segurança caso o efluente atinja o limite da capacidade e grade com 

espaçamento de 2,0 cm para a retenção dos sólidos grosseiros, assim como um rastelo para a 

manutenção da limpeza da grade e cesto para remoção dos resíduos; 

• Foi observado a instalação da calha Parshall para a medição da vazão do efluente que chega à estação 

elevatória e os Conjuntos Motobomba são cada um composto por 01 (uma) bomba submersível; 

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura encontra-se preservada 

(Figura 33). 
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Figura 33 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-015 
(IFMS). (A) Cercamento e fachada da estação elevatória; (B) e (C) Vista geral do pátio e do sistema da 
estação; (D) Grade do sistema de retenção de sólidos grosseiros; (E) Calha Parshall para medição da vazão 
do efluente; (F) Parte interna da estrutura do bombeamento; (G) Quadro de comando das bombas e sistema 
de alarme; (H) Gerador de energia elétrica da EEEB-015 (IFMS). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 34 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema da EEEB-015 (IFMS), que pertence ao Sistema Jupiá e por meio de recalque 

encaminha o esgoto bruto à EEEB-014 (Europa). 

 
Figura 34 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-015 (IFMS). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-016 (São João) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-016 (São João) 

Endereço: Rua Teotônio Pimentel Mendes, nº 1707, Vila São João  

Coordenadas Geográficas: 20°48'29.39"S e 51°42'23.17"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas Re-autoescorvantes Gresco LP-3 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 56,02 m³/h (cada) 

(H) (G) 
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Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Subsistema São João 

Encaminha para: ETE Planalto 

CONSTATAÇÕES 

• O cercamento da área é composto por alambrado e portões de acesso, com aviso proibindo a entrada 

de pessoas não autorizadas; 

• Na parte exterior do abrigo de alvenaria observa-se a placa de identificação da unidade e no interior, 

protegidos das intempéries climáticas, encontram-se o quadro de comando das bombas, o sistema de 

segurança e o gerador de energia; 

• O sistema possui grade com espaçamento de 1,5 cm para de retenção de sólidos grosseiros instalado 

abaixo do nível do solo; 

• Possui poço com boia de nível; 

• A elevatória possui 02 (dois) Conjuntos Motobomba, cada um composto por 01 (uma) bomba do tipo 

Re-autoescorvante, sendo atualmente a operação feita a partir do revezamento de um motor; 

• A linha de recalque da estação é de MPVC (policloreto de vinila modificado) com 150 mm de diâmetro;  

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura encontra-se preservada 

(Figura 35). 
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Figura 35 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-016 (São 
João). (A) e (B) Fachada e cercamento da estação elevatória, com destaque ao abrigo dos equipamentos; 
(C) Perspectiva dos portões para o entorno da estação, com habitações irregulares; (D) Gerador de energia 
elétrica n interior do abrigo; (E) Quadro de comando das bombas e sistema de segurança; (F) Pátio da 
estação, com visão geral do sistema; (G) e (H) Conjuntos Motobomba da EEEB-016 (São João). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 36 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema da EEEB-016 (São João), que pertence ao Sistema Planalto e por meio de 

recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Planalto. 

 
Figura 36 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-016 (IFMS). 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-017 (Brookfield) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-017 (Brookfield) 

Endereço: Avenida Aroeira, S/N, Jardim Flamboyant  

Coordenadas Geográficas: 20°47'24.26"S e 51°44'14.12"O 

Conjuntos Motobomba (CMB) ativo: 02 Bombas Re-autoescorvantes Esco Master LP-3 (1 Operação + 

1 Reserva) 

Vazão: 72,00 m³/h (cada bomba do sistema ativo) 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Subsistema Santa Luzia 

Encaminha para: ETE Planalto 

CONSTATAÇÕES 

• Na área da EEEB estão instalados 2 (dois) sistemas, 1 (um) encontra-se ativo realizando o recalque 

do efluente e 1 (um) encontra-se com a obra já finalizada, porém fora de operação. O primeiro sistema 

(72,00 m³/h) será substituído pelo segundo sistema devido a capacidade da estação que atualmente 

não comporta a demanda de recalque do efluente; 

• O cercamento da área da estação elevatória é constituído por muros de alvenaria sem concertina na 

parte superior e por portões de acesso, ambos em boas condições; 

• O abrigo de alvenaria que compõe a estrutura, protege das intempéries climáticas o gerador de energia, 

o quadro de comando das bombas e demais equipamentos; 

• A linha de recalque é de MPVC (policloreto de vinila modificado) com 150mm de diâmetro e 4.122 

metros de comprimento; 

• O primeiro sistema possui grade de 1,5 cm de espaçamento que compõe o sistema de retenção sólidos 

grosseiros, sendo feito periodicamente a limpeza com o auxílio de um rastelo, seguido pela comporta 

manual de segurança e 02 (dois) Conjuntos Motobomba (CMB) com 01 (uma) bomba do tipo Re-

autoescorvante em cada. De modo geral as estruturas do primeiro sistema encontram-se em boas 

condições, exceto pela avaria observada na estrutura de acionamento da comporta; 

• O segundo sistema que substituirá o anterior possui comporta manual de segurança, seguido pelo 

sistema de retenção de sólidos grosseiros composto por um cesto e posteriormente o Conjunto 

Motobomba que realizará o recalque a partir de 02 (duas) bombas do tipo Re-autoescorvante que irão 

operar alternadamente; 

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura encontra-se preservada, 

com uma avaria constatada (Figura 37). 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PRIMEIRO SISTEMA 
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Figura 37 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-017 
(Brookfield), incluindo o sistema atualmente em operação e o sistema que irá substituí-lo. (A) Abrigo de 
alvenaria para os equipamentos pertencentes a estação elevatória; (B) Gerador de energia no interior do 
abrigo; (C) Quadro de comando e demais equipamentos no interior do abrigo; (D) Perspectiva geral do 
sistema da estação, com destaque a estrutura da comporta danificada; (E) Gradeamento do sistema de 
retenção de sólidos grosseiros; (F) Conjuntos Motobomba sistema a ser desativado; (G) Perspectiva geral 
do sistema a entrar em operação; (H) Cesto de contenção de sólidos grosseiros; (I) Parte da estrutura do 
bombeamento do segundo sistema; (J) Fachada e cercamento da EEEB-017 (Brookfield). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 38 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema ativo da EEEB-017 (Brookfield), que pertence ao Sistema Planalto e por meio 

de recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Planalto, bem como a 

representação do sistema que passará a operar no lugar do sistema atual. 
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Figura 38 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-017 (Brookfield). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-018 (Nova Três Lagoas) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-018 (Nova Três Lagoas) 

Endereço: Rua J, S/N, esquina com a Rua Manoel Jorge, Vila Zuque  

Coordenadas Geográficas: 20°48'33.48"S e 51°41'25.10"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas Re-autoescorvantes IMBIL E-2 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 20,00 m³/h (cada) 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Subsistema Nova Três Lagoas 

Encaminha para: ETE Planalto 
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CONSTATAÇÕES 

• Ressalta-se que a estação elevatória será desativada em breve e o efluente destinado a ela será 

redirecionado a outra estação já construída que, até o momento do levantamento de dados em campo, 

encontra-se inativa e nomeada como EEEB Evaristo, sem numeração definida (Figura 40); 

• A estação é carcada por alambrado e possui portão de acesso com placa de aviso à entrada de pessoas 

não autorizadas; 

• Entre as estruturas possui um abrigo de alvenaria onde estão instalados o quadro de comando das 

bombas e o sistema de segurança, sendo observado a ausência de gerador de energia nesta unidade; 

• O sistema da estação elevatória contém linha de recalque de 414 metros de comprimento e 100 mm de 

diâmetro; 

• Quando o efluente entra na estação, passa pelo sistema de retenção de sólidos grosseiros composto 

por uma grade com espaçamento de 1,5 cm, que é limpa periodicamente com o auxílio de um rastelo e 

possui recipiente para remoção dos resíduos; 

• A estrutura conta com instalação da comporta manual de segurança e possui 02 (dois) Conjuntos 

Motobomba composto por 01 (duas) bombas do tipo Re-autoescorvante em cada; 

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura da EEEB-018 (Nova Três 

Lagoas) encontra-se preservada (Figura 39). 
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Figura 39 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-018 (Nova 
Três Lagoas). (A) Fachada e cercamento da estação elevatória; (B) Estrutura de alvenaria para abrigo do 
quadro de comando das bombas; (C) Quadro de comando das bombas e sistema de segurança; (D) Visão 
geral do sistema da estação; (E) e (F) Grade e recipiente dos sólidos grosseiros retidos; (G) Comporta do 
sistema de segurança; (H) Conjuntos Motobomba da EEEB-018 (Nova Três Lagoas). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB - Evaristo 

Endereço de acesso: Rua Marlene de Queiroz, nº 01, Bairro Ipê  

Coordenadas Geográficas: 20°48'59.39"S e 51°41'14.99"O 

Conjunto Motobomba (CMB): Não informado 

Vazão: Não informado 

Sistema: Planalto 

Receberá contribuição de: Subsistema Nova Três Lagoas 

Encaminhará para: ETE Planalto 
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CONSTATAÇÕES 

• Para chegar até a estação é preciso seguir a diante, em via não pavimentada, por aproximadamente 

200 metros a partir da entrada e em seguida virar à esquerda, percorrendo 500 metros encontra-se a 

estação localizada nas coordenadas geográficas 20°49'11.14"S e 51°41'31.44"O; 

• Foi identificado processos erosivos no entorno da estação elevatória; 

• O cercamento da estrutura é constituído por muros de alvenaria com portão de acesso e no momento 

da visita em campo não havia aviso quanto a proibição da entrada de pessoas não autorizadas ou 

identificação da estação elevatória além da fixada na porteira de acesso à propriedade; 

• A EEEB Evaristo possui abrigo para o quadro de comando das bombas e o gerador de energia, por já 

conter proteção ao equipamento, situa-se no pátio; 

• Quanto as demais estruturas e equipamentos que executarão as funções da estação elevatória, não foi 

possível o acesso para identificação e registro; 

• Considerando que a elevatória situa-se no eixo do canal de escoamento de águas pluviais do Córrego 

Brasília, é necessário que sejam feitas adequações visto que é uma área sujeita a inundações, 

estabelecidas pelo Poder Público do município de Três Lagoas/MS; Dentre as medidas estabelecidas, 

faz-se necessário a apresentação da planta planialtimétrica da localização da EEEB, bem como a 

indicação de distancias do Córrego Brasília e da rodovia próxima; Apresentar um Plano de Ação 

contendo Projeto de Recuperação de Áreas Degradas (PRAD); apresentar medidas de controle de 

erosões; apresentar medidas voltadas ao impedimento de água pluvial no sistema, assim como as 

medidas para evitar o vazamento do sistema; além de outras ações ou informações necessárias para 

garantir a redução dos riscos de poluição hídrica caudados pela rede de recalque e pela estação 

elevatória; 

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura encontra-se preservada 

(Figura 40). 
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Figura 40 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB - Evaristo. 
(A) Porteira de acesso à propriedade onde está instalada a estação elevatória; (B) Portões de acesso a área 
isolada da estação; (C) Pátio da estação elevatória; (D) Abrigo e gerador de energia; (E) Quadro de energia 
da estação elevatória; (F) Parte visível do sistema de recalque, incluindo a comporta manual de segurança.   
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 41 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema ativo da EEEB-018 (Nova Três Lagoas), que pertence ao Sistema Planalto e 

por meio de recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Planalto. 

 
Figura 41 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-018 (Nova Três Lagoas). 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-019 (Bosque das Araras) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-019 (Bosque das Araras) 

Endereço: Rua Jupiá, S/N, esquina com a Rua Noroeste  

Coordenadas Geográficas: 20°47'53.15"S e 51°39'1.63"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas Re-autoescorvantes IMBIL E-3 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 34,27 m³/h (cada) 

Sistema: Jupiá 

Recebe contribuição de: Subsistema Bosque das Araras 

Encaminha para: ETE Jupiá 

CONSTATAÇÕES 

• A área da estação elevatória é cercada por alambrado e contém portões de acesso com placa de aviso 

proibindo a entrada de pessoas não autorizadas; 

• Para o funcionamento da estação, a unidade conta com um gerador que manterá o sistema de 

bombeamento funcionando caso haja falha no fornecimento de energia elétrica, abrigado por estrutura 

de alvenaria, também sendo encontrado em seu interior o quadro de comando das bombas e o sistema 

de segurança; 

• O sistema da estação elevatória é composto por uma linha de recalque de MPVC (policloreto de vinila 

modificado) com 100 mm de diâmetro e 963 metros de comprimento; 

• O sistema possui comporta de manual de segurança, grade com 2,00 cm de espaçamento para retenção 

de resíduos sólidos grosseiros e calha Parshall para medição da vazão do efluente; 

• Possui 02 (dois) Conjuntos Motobomba responsáveis pelo recalque da estação elevatória, sendo cada 

um composto por 01 (uma) bomba do tipo Re-autoescorvante, operando alternadamente; 

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura encontra-se preservada 

(Figura 42). 
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Figura 42 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-019 
(Bosque das Araras). A) Entrada da estação elevatória; (B) Cercamento e visualização do sistema geral da 
estação; (C) Abrigo para os equipamentos pertencentes à estação; (D) Gerador de energia no interior do 
abrigo; (E) Quadro de comando e demais equipamentos no interior do abrigo; (F) Grade do sistema de 
retenção de sólidos grosseiros; (G) Calha Parshall para a medição da vazão do efluente; (H) Poço com 
sensor de nível do efluente; (I) Conjuntos Motobomba da estação; (J) Sistema de modo geral da EEEB-019 
(Bosque das Araras). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 43 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema ativo da EEEB-019 (Bosque das Araras), que pertence ao Sistema Jupiá e 

por meio de recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Jupiá. 

 
Figura 43 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-019 (Bosque das Araras). 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-020 (Set-Sul) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-020 (Set-Sul) 

Endereço: Final da Rua Projetada 9, S/N, entre a Rua Alberto Pincela e Rua Noroeste, Bairro Set-Sul 

Coordenadas Geográficas: 20°48'18.87"S e 51°39'57.03"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas Re-autoescorvantes IMBIL E-6 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 128,00 m³/h (cada) 

Sistema: Jupiá 

Recebe contribuição de: Subsistema Set-Sul 

Encaminha para: ETE Jupiá 

CONSTATAÇÕES 

• A área da estação elevatória é cercada por alambrado e portões de acesso, ao qual foi observado 

avarias no momento da visita, apresentando dobradiças danificadas e um dos portões fixado à coluna 

de concreto somente com o auxílio de fios; 

• Possui aviso proibindo a entrada de pessoas não autorizadas e placa de identificação fixada no abrigo 

que protege o quadro de comando das bombas, gerador de energia e o sistema de segurança; 

• O sistema da estação elevatória é composto por uma linha de recalque de 250 mm de diâmetro e 45 

metros de comprimento; 

• O efluente passa inicialmente pela grade com 1,5 cm de espaçamento do sistema de retenção de sólidos 

grosseiros; 

• Foi constatado que o fechamento de uma das aberturas dos poços só é possível com o auxílio de um 

fragmento de rocha; 

• Possui 02 (dois) Conjuntos Motobomba, cada um composto por 01 (uma) bomba do tipo Re-

autoescorvante; 

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura encontra-se parcialmente 

preservada, considerando as avarias constatadas (Figura 44). 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  
(B) (A) 



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

94 

  

  

  

Figura 44 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-020 (Set-
Sul). (A) Fachada e cercamento da estação elevatória; (B) Dobradiça danificada do portão de acesso à 
estação; (C) Fios de sustentação do portão de acesso, devido às dobradiças danificadas; (D) Perspectiva 
geral do sistema da estação elevatória; (E) Gerador de energia abrigado na estrutura de alvenaria existente; 
(F) Grade do sistema de retenção de sólidos grosseiros; (G) Fechamento de um dos poços com auxílio de 
fragmento de rocha; (H) Conjuntos Motobomba da EEEB-020 (Set-Sul). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 45 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema ativo da EEEB-020 (Set-Sul), que pertence ao Sistema Jupiá e por meio de 

recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Jupiá. 
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Figura 45 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-020 (Set-Sul). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-021 (Jardim Paineiras) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-021 (Jardim Paineiras) 

Endereço: Rua Ângelo Melão, S/N, Jardim das Paineiras  

Coordenadas Geográficas: 20°45'45.94"S e 51°42'14.82"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas submersíveis EBARA 65(80) DVS6.75 (1 Operação + 1 

Reserva) 

Vazão: 8,40 m³/h (cada) 

Sistema: Jupiá 

Recebe contribuição de: Subsistema Jardim Paineiras 

Encaminha para: EEEB-014 (Europa) 

CONSTATAÇÕES 

• A estação elevatória encontra-se cercada por alambrado e portões de acesso, sendo observado a 

ausência do aviso referente a proibição de pessoas não autorizadas; 

• A estrutura de alvenaria, com identificação da estação, abriga o gerador de energia e o quadro de 

comando das bombas; 

• O sistema conta com linha de recalque de100 mm de diâmetro e 402 metros de comprimento; 

• Possui poço com sensor instalado para medir o nível de efluente, não possuindo sistema para retenção 

de sólidos grosseiros; 

• Possui 02 (dois) Conjuntos Motobomba, cada um composto por 01 (uma) bomba submersível, não 

sendo possível acessá-lo para registro; 

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura encontra-se preservada 

(Figura 46). 
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Figura 46 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-021 
(Jardim Paineiras). (A) Fachada e cercamento da estação elevatória; (B) Estrutura de alvenaria para abrigo 
de equipamentos; (C) Gerador de energia no interior do abrigo; (D) Quadro de comando do gerador de 
energia; (E) Quadro de comando das bombas; (F) Perspectiva geral do sistema da estação elevatória; (G) 
Interior do poço com sensor de nível do efluente; (H) Parte da estrutura do bombeamento responsável pelo 
recalque. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 47 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema ativo da EEEB-021 (Jardim Paineiras), que pertence ao Sistema Jupiá e por 

meio de recalque encaminha o esgoto bruto à EEEB-014 (Europa). 

 
Figura 47 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-021 (Jardim Paineiras). 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-022 (Dumont) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-022 (Dumont) 

Endereço: Condomínio Vila Dumont, acesso pela Avenida Jamil Jorge Salomão  

Coordenadas Geográficas: 20°45'5.99"S e 51°41'39.49"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas submersíveis SULZER ROBUSTA 800T (1 Operação + 1 

Reserva) 

Vazão: 60,00 m³/h (cada) 

Sistema: Jupiá 

Recebe contribuição de: Subsistema Dumont 

Encaminha para: EEEB-014 (Europa) 

CONSTATAÇÕES 

• A estação elevatória atende apenas a demanda do condomínio ao qual se encontra; 

• O cercamento é constituído por muros altos de alvenaria e portões que não permitem a visualização da 

parte interna sem abri-los, contendo assim o aviso quanto a proibição da entrada de pessoas não 

autorizadas e placa sinalizando como uma Estação Elevatória de Esgoto; 

• No pátio encontra-se a estrutura de alvenaria com função de abrigo para o gerador de energia, quadro 

de comando das bombas e o sistema de alarme; 

• Quanto ao sistema da estação elevatória, a unidade contém linha de recalque de MPVC (policloreto de 

vinila modificado) com 250 mm de diâmetro e 745 metros de comprimento; 

• Durante a visita não foi possível visualizar toda a parte interna do sistema devido ao tipo de fechamento, 

sendo observado somente um dos poços; 

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura encontra-se preservada 

(Figura 48). 
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Figura 48 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-022 
(Dumont). (A) Portão de acesso à estação elevatória; (B) Abrigo de alvenaria para os equipamentos que 
pertencem à estação; (C) Gerador de energia no interior da estação; (D) Quadro de comando das bombas, 
no interior do abrigo; (E) Perspectiva geral do sistema da estação elevatória; (F) Interior de um dos poços 
do sistema da EEEB-022 (Dumont). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 49 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema ativo da EEEB-022 (Dumont), que pertence ao Sistema Jupiá e por meio de 

recalque encaminha o esgoto bruto à EEEB-014 (Europa). 
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Figura 49 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-022 (Dumont). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-023 (Quarta Lagoa) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-023 (Quarta Lagoa) 

Endereço: Rua João Marchesi, nº 1140, Jardim Bela Vista  

Coordenadas Geográficas: 20°46'41.11"S e 51°43'10.42"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas submersíveis WEG E42S (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 8,28 m³/h 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Bairro Bela Vista 

Encaminha para: EEEB-002 (Caçula) 

CONSTATAÇÕES 

• A estação elevatória está cercada por muros de alvenaria com concertina e acesso por portões de ferro; 

• A unidade possui gerador para manter o funcionamento da estação em casos de falha no fornecimento 

de energia elétrica, estando abrigado na estrutura de alvenaria juntamente ao quadro de comando das 

bombas e o sistema de segurança; 

• O sistema é constituído por um cesto para retenção de sólidos grosseiros e poço de contenção com 

sensor de nível medindo a quantidade de efluente que chega até os 02 (dois) Conjuntos Motobomba, 

constituídos cada um por 01 (uma) bomba submersível; 

• Possui linha de recalque com 100 mm de diâmetro e 900 metros de comprimento; 

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura encontra-se preservada 

(Figura 50). 
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Figura 50 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-023 
(Quarta Lagoa). (A) Portão de acesso à estação elevatória; (B) Vista geral do pátio da estação; (C) Gerador 
de energia no interior do abrigo; (D) Quadro de comando das bombas; (E) Registo geral da parte externa 
do sistema; (F) Interior do poço onde encontra-se o cesto para retenção dos sólidos grosseiros; (G) e (H) 
Interior do poço com sensor de nível do efluente. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 51 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema ativo da EEEB-023 (Quarta Lagoa), que pertence ao Sistema Planalto e por 

meio de recalque encaminha o esgoto bruto à EEEB-002 (Caçula). 

 
Figura 51 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-023 (Quarta Lagoa). 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

(H) (G) 



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

103 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-024 (Arapongas) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-024 (Arapongas) 

Endereço: Avenida Jari Mercante, S/N, esquina com a Rua Ruth L. P. Tibery, Bairro Acácia 

Coordenadas Geográficas: 20°46'41.22"S e 51°40'38.13"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas submersíveis EBARA 65 (80) DV S6.75 (1 Operação + 1 

Reserva) 

Vazão: 8,40 m³/h (cada) 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Subsistema Arapongas 

Encaminha para: EEEB-014 (Europa) 

CONSTATAÇÕES 

• A área da estação elevatória é cercada principalmente por muros de alvenaria, sendo a parte frontal 

composta por grades e portões de acesso, contendo concertina em todo o perímetro; 

• A infraestrutura conta com abrigo para proteger o quadro de comando das bombas, gerador de energia 

e o sistema de segurança; 

• O sistema da estação é composto inicialmente por um cesto que exerce a função de reter os sólidos 

grosseiros que chegam com o efluente, antes de passar pelo bombeamento composto por 02 (dois) 

Conjuntos Motobomba, cada um com 01 (uma) bomba submersível; 

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura encontra-se preservada 

(Figura 52). 
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Figura 52 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-024 
(Arapongas). (A) Cercamento da estação elevatória; (B) Vista geral do sistema e estruturas que pertencem 
à estação; (C) Interior do poço onde encontra-se o cesto do sistema de retenção de sólidos grosseiros; (D) 
e (E) Parte interna e externa da tubulação do bombeamento; (F) Estrutura de alvenaria para abrigo de 
equipamentos; (G) Gerador de energia no interior do abrigo; (H) Quadro de comando das bombas e do 
gerador de energia. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 53 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema ativo da EEEB-024 (Arapongas), que pertence ao Sistema Jupiá e por meio 

de recalque encaminha o esgoto bruto à EEEB-014 (Europa). 
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Figura 53 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-024 (Arapongas). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-025 (Exército) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-025 (Exército) 

Endereço: Rua Antoniel Cardoso da Cunha, S/N, esquina com a Viela Roberto Amado, Jardim Primavera  

Coordenadas Geográficas: 20°47'20.64"S e 51°41'29.51"O 

Conjuntos Motobomba: 01 Bomba Re-autoescorvante IMBIL E3 e 01 Bomba Submersível SULZER 

SCAVENGER E J30B (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 54,00 m³/h e 103 m³/h, respectivamente 

Sistema: Jupiá 

Recebe contribuição de: Subsistema Exército 

Encaminha para: EEEB-014 (Europa) 

CONSTATAÇÕES 

• A estação elevatória é cercada principalmente por muros de alvenaria compartilhado com as residências 

no entorno, sendo a parte frontal composta por grades e os portões de acesso; 

• A unidade possui abrigo de alvenaria que protege das intempéries climáticas o gerador de energia e 

demais equipamentos como o quadro de comando das bombas e o sistema de segurança da estação; 

• O sistema da EEEB-025 (Exército) é instalado no interior do tanque emergencial que exerce a função 

de conter o efluente caso ocorra extravasamento, sendo observado as marcas do limite atingido pelo 

efluente nestas situações; 

• Também como parte do sistema de segurança a estação conta com uma comporta manual; 

• A estação possui gradeamento como sistema de retenção de sólidos grosseiros, a limpeza é feita 

utilizando um rastelo, depositando o resíduo em um recipiente para ser descartado na coleta 

convencional; 

• O sistema contém uma calha Parshall, que realiza a medição de vazão do efluente que chega até a 

estação elevatória, e 02 (dois) Conjuntos Motobomba compostos cada um por 01 (uma) bomba do tipo 

Re-autoescorvante e 01 (uma) bomba submersível, sendo a bomba Re-autoescorvante em operação; 

• A elevatória possui uma linha de recalque de 150 mm de diâmetro e 650 metros de extensão; 

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura encontra-se preservada 

(Figura 54). 
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Figura 54 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-025 
(Exército). (A) Fachada da estação elevatória; (B) Abrigo de alvenaria para os equipamentos da estação; 
(C) Gerador de energia no interior do abrigo; (D) Quadro de comando das bombas e do gerador de energia; 
(E) Perspectiva do interior do tanque emergencial da estação; (F) Destaque a marcação no muro do tanque 
emergencial referente ao nível de efluente atingido; (G) Grade para retenção de sólidos grosseiros; (H) 
Limpeza da grade de retenção de sólidos sendo realizada pelo funcionário da Aegea Saneamento, 
utilizando o cesto para descarte dos resíduos; (I) Calha Parshall que realiza a medição da vazão do efluente; 
(J) Conjuntos Motobomba da EEEB-025 (Exército). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 55 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema ativo da EEEB-025 (Exército), que pertence ao Sistema Jupiá e por meio de 

recalque encaminha o esgoto bruto à EEEB-014 (Europa). 

 
Figura 55 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-025 (Exército). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-026 (Exposição) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-026 (Exposição) 

Endereço: Rua Coronel Augusto Correa da Costa, S/N, esquina com a Rua dos Maçons, Jardim Alvorada  

(J) (I) 
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Coordenadas Geográficas: 20°47'26.67"S e 51°40'32.65"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 01 Bomba Re-autoescorvante IMBIL E3 e 01 Bomba Submersível 

SCHNEIDER BCS-255 1T (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 5,6 a 51,6 m³/h e 43,20m³/h, respectivamente 

Encaminha para: ETE Jupiá 

CONSTATAÇÕES 

• O isolamento da estação é constituído principalmente de muros de alvenaria, sendo a parte frontal 

composta por grades e portões de acesso, contendo concertina em parte do perímetro; 

• O gerador de energia e o quadro de comando estão abrigados na estrutura de alvenaria aos fundos da 

área, onde encontra-se também o sistema de alarme de segurança; 

• O sistema da estação elevatória está instalado em um tanque emergencial e possui comporta manual 

de segurança para barrar o efluente caso necessário; 

• O efluente passa pelo gradeamento que retém os sólidos grosseiros e pela calha Parshall, que mede a 

vazão do efluente, até chegar nos 02 (dois) Conjuntos Motobomba, que nesta unidade, são cada um 

composto por 01 (uma) bomba do tipo Re-autoescorvante em operação e 01 (uma) bomba submersível; 

• A elevatória possui uma linha de recalque de 150 mm de diâmetro e 650 metros de extensão; 

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura encontra-se preservada 

(Figura 56). 
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Figura 56 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-026 
(Exposição). (A) Fachada da estação elevatória; (B) Gerador de energia instalado no interior do abrigo; (C) 
Sistema de segurança, quadro de comando das bombas e quadro de comando do gerador de energia, 
respectivamente; (D) Perspectiva geral da estrutura da estação; (E) Marca do nível atingido por efluente 
decorrente de extravasamento; (F) Fechamento do poço com dobradiças não fixadas; (G) Grade do sistema 
de retenção de sólidos grosseiros; (H) Calha Parshall, medidor da vazão do efluente; (I) Conjuntos 
Motobomba da estação; (J) Parte interna da tubulação do bombeamento. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 57 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema ativo da EEEB-026 (Exposição), que pertence ao Sistema Jupiá e por meio 

de recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Jupiá. 

(G) (H) 

(I) (J) 
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Figura 57 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-026 (Exposição). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-027 (Real Park) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-027 (Real Park) 

Endereço: Rua Existente, Lote 6, Bairro Real Park 

Coordenadas Geográficas: 20°48'59.61"S e 51°42'12.35"O 

Conjuntos Motobomba: 02 Bombas Re-autoescorvantes IMBIL E-2 SM (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 15,82 m³/h (cada) 

Sistema: Planalto:  

Recebe contribuição de: Subsistema Real Park 

Encaminha para: ETE Planalto 

CONSTATAÇÕES 

• O isolamento da estação é composto por alambrado com concertina, além dos portões de acesso; 

• No pátio encontra-se a estrutura de alvenaria para abrigo dos demais equipamentos, como o gerador 

de energia e todos os componentes do seu funcionamento, o quadro de comando das bombas do CMB 

e o sistema de segurança; 

• A estação elevatória possui linha de recalque de MPVC (policloreto de vinila modificado) com diâmetro 

de 100 mm e 600 metros de comprimento; 

• Na entrada do efluente está instalado a comporta manual de segurança; 

• Para retenção dos sólidos grosseiros o sistema conta com gradeamento, sendo feita a limpeza 

periodicamente com o auxílio de um rastelo; 

• O efluente é recalcado pelos 02 (dois) Conjuntos Motobomba (CMB) composto cada um por 01 (uma) 

bomba do tipo Re-autoescorvante, na qual uma delas é mantida como bomba reserva; 

• A EEEB possui sistema de segurança by-pass que redireciona o efluente para a rua quando acionado; 

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura encontra-se preservada 

(Figura 58). 
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Figura 58 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-027 (Real 
Park). (A) Isolamento da área da estação elevatória; (B) e (C) Perspectiva geral do sistema da estação; (D) 
Interior de um dos poços, sendo observado a presença de baratas; (E) Conjuntos Motobomba da estação; 
(F) Gerador de energia no interior do abrigo; (G) Quadro de comando das bombas; (H) Quadro de 
distribuição dos circuitos e sistema de alarme de segurança.  
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 59 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema ativo da EEEB-027 (Real Park), que pertence ao Sistema Planalto e por meio 

de recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Planalto. 

 
Figura 59 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-027 (Real Park). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-028 (Nova Califórnia) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-028 (Nova Califórnia) 

Endereço: Rua Maycoré, S/N, Jardim Paranapungá  

Coordenadas Geográficas: 20°46'5.72"S e 51°41'1.18"O 

(H) (G) 
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Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas Re-autoescorvantes IMBIL E 1,5 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 6,95 m³/h (cada) 

Sistema: Jupiá 

Recebe contribuição de: Subsistema Nova Califórnia 

Encaminha para: EEEB-024 (Arapongas) 

CONSTATAÇÕES 

• Além do esgoto doméstico advindo do da rede coletora da região da Nova Três Lagoas, a estação 

elevatória atenderá também os efluentes gerados pelo Hospital Regional, quando este iniciar seu 

funcionamento. 

• Na visita em campo foi constatado obras de drenagem sendo realizadas na rua da estação; 

• O cercamento é composto por alambrado e concertina na parte superior, possuindo aviso quanto a 

entrada de pessoas não autorizadas nos portões de acesso e devidamente identificado na estrutura de 

alvenaria que abriga o quadro de comando das bombas e sistema de alarme de segurança, assim como 

gerador de energia; 

• O sistema conta com uma comporta manual de segurança, seguido de gradeamento para a retenção 

de sólidos grosseiros e poços; 

• Possui 02 (dois) Conjuntos Motobomba, responsáveis pelo recalque do efluente, compostos cada um 

por 01 (uma) bomba do tipo Re-autoescorvante; 

• A elevatória possui uma linha de recalque de 100 mm de diâmetro e 230 metros de extensão; 

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura encontra-se preservada 

(Figura 60). 
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Figura 60 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-028 (Nova 
Califórnia). (A) e (B) Destaque para as obras sendo realizadas na rua da estação elevatória; (C) Perspectiva 
geral do sistema; (D) Grade para retenção de sólidos grosseiros; (E) Poço com visualização do sensor de 
nível do efluente; (F) Conjuntos Motobomba da estação; (G) Gerador de energia no interior do abrigo; (H) 
Quadro de comando das bombas e quadro de comando do gerador de energia, além do sistema de alarme 
da estação. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 61 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema ativo da EEEB-028 (Nova Califórnia), que pertence ao Sistema Jupiá e por 

meio de recalque encaminha o esgoto bruto à EEEB-024 (Arapongas). 

(E) (F) 

(G) (H) 
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Figura 61 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-028 (Nova Califórnia). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-029 (Queirozinho) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-029 (Queirozinho) 

Endereço: Rua Raízes, nº 55, esquina com a Rua New York, Jardim das Flores 

Coordenadas Geográficas: 20°48'59.99"S e 51°43'31.02"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas Re-autoescorvantes EB Master LP-3 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 39,60 m³/h (cada) 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Subsistema Jardim das Flores 

Encaminha para: ETE Planalto 

CONSTATAÇÕES 

• A área da estação elevatória é totalmente cercada por muros com concertina, além de possuir sistema 

de alarme de segurança, que se encontra protegido das condições meteorológicas no interior da 

estrutura de alvenaria que também abriga o quadro de comando das bombas; 

• O gerador que mantém o sistema da estação funcionando na eventual falha de fornecimento de energia 

elétrica encontra-se no pátio, sem a necessidade de abrigo devido a sua estrutura que já cumpre esta 

função; 

• A estação possui tanque emergencial com a finalidade de conter o efluente caso haja extravasamento, 

assim como uma comporta manual de segurança na entrada do efluente; 

• Para a retenção de sólidos grosseiros, a estação possui gradeamento e cesto removível para o descarte 

dos resíduos, seguido do poço que permite a visualização da calha Parshall, que faz a medição da 

vazão do efluente; 

• Possui 02 (dois) Conjuntos Motobomba que realizam o recalque, cada um composto por 01 (uma) 

bomba do tipo Re-autoescorvante que operam de modo alternado conforme a necessidade; 

• A linha de recalque da elevatória é de 150 mm de diâmetro e 523,80 metros de extensão; 

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura encontra-se preservada 

(Figura 62). 
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Figura 62 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-029 
(Queirozinho). (A) Fachada da estação elevatória; (B) Pátio da estação, com vista geral para estruturas e 
equipamentos; (C) Gerador de energia no pátio da estação; (D) Quadro de comando das bombas e sistema 
de alarme da estação; (E) Grade do sistema de retenção de sólidos grosseiros; (F) Cesto removível para 
depósito e posteriormente descarte dos resíduos retidos pela grade; (G) Calha Parshall, medidor de vazão 
do efluente; (H) Conjunto Motobomba da EEEB-029 (Querozinho). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 63 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema ativo da EEEB-029 (Queirozinho), que pertence ao Sistema Planalto e por 

meio de recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Planalto. 

 
Figura 63 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-029 (Queirozinho). 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-030 (Nova Três Lagoas III) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-030 (Nova Três Lagoas III) 

Endereço: Rua Cinco, S/N, Vila Zuque  

Coordenadas Geográficas: 20°48'47.89"S e 51°42'14.60"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas Re-autoescorvantes IMBIL E-2 (1 Operação + 1 Reserva) 

Vazão: 29,80 m³/h (cada) 

Sistema: Planalto 

Recebe contribuição de: Subsistema Nova Três Lagoas III 

Encaminha para: ETE Planalto 

CONSTATAÇÕES 

• Ressalta-se que a infraestrutura da estação elevatória foi finalizada recentemente e seu funcionamento 

não está plenamente em operação; 

• A área da estação é cercada por muros de alvenaria com concertina, além de portões de acesso com 

aviso sobre a entrada de pessoas não autorizadas e para a segurança da estrutura, a estação conta 

também com um sistema de alarme; 

• No pátio encontra-se o sistema da estação e o abrigo de alvenaria que protege das intempéries 

climáticas o sistema de alarme, o quadro de comando das bombas e o gerador de energia; 

• O sistema da estação possui uma comporta manual na entrada do efluente e gradeamento para a 

retenção de sólidos grosseiros com cesto removível para o descarte dos resíduos sólidos; 

• A estação conta também com uma calha Parshall que faz a medição da vazão do efluente e 02 (dois) 

Conjuntos Motobomba compostos cada um por 01 (uma) bomba do tipo Re-autoescorvante; 

• A linha de recalque da estação possui 100 mm de diâmetro e 414 metros de extensão; 

• No que se refere as condições estruturais, de modo geral, a infraestrutura encontra-se preservada 

(Figura 64). 
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Figura 64 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-030 (Nova 
Três Lagoas III). (A) Fachada da estação elevatória; (B) Estrutura de alvenaria para abrigo dos 
equipamentos; (C) Gerador de energia no interior do abrigo; (D) Quadro de comando das bombas, no 
interior do abrigo; (E) Perspectiva geral do sistema; (F) Grade para retenção de sólidos grosseiros; (G) 
Calha Parshall para medição de vazão do efluente; (H) Conjuntos Motobomba da EEEB-030 (Nova Três 
Lagoas III). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Figura 65 a seguir apresenta a esquematização da infraestrutura referente ao 

sistema ativo da EEEB-030 (Nova Três Lagoas III), que pertence ao Sistema Planalto 

e por meio de recalque encaminha o esgoto bruto diretamente à ETE Planalto. 
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Figura 65 – Representação da infraestrutura do sistema da EEEB-030 (Nova Três Lagoas III). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB-031 (Urias Ribeiro) 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Unidade da Estação Elevatória de Esgoto: EEEB-031 (Urias Ribeiro) 

Endereço: Rua Urias Ribeiro, S/N, esquina com a Rua Egídio Thomé, Bairro da Lapa  

Coordenadas Geográficas: 20°46'10.57"S e 51°43'12.28"O 

Conjuntos Motobomba (CMB): 02 Bombas submersíveis KSB KRT Drainer 

Vazão: 18,00 m³/h (cada) 

Sistema: Jupiá 

Recebe contribuição de: Subsistema Mais Park 

Encaminha para: EEEB-015 (IFMS) 

CONSTATAÇÕES 

• Destaca-se que a estação não possui isolamento da área ou guarita, assim como não possui abrigo 

para o quadro de comando, tendo apenas uma cabine trancada por cadeado; 

• A identificação da unidade é constituída somente pela placa de identificação da Aegea instalada no 

poste de energia presente na área da estação elevatória; 

• Devido a sua infraestrutura isolada abaixo do nível do solo e ao tipo de fechamento dos poços, não foi 

possível a visualização e identificação do sistema, sendo apenas obtido a informação de que a unidade 

contém poço de sucção e um pequeno cesto para a retenção dos sólidos grosseiros; 

• Segundo informações recebidas da Sanesul, a estação possui 02 (dois) Conjuntos Motobomba 

compostos por 01 (uma) bomba submersível; 

• A linha de recalque da elevatória é composta por tubulações de 100 mm de diâmetro e possui 1324,5 

metros de extensão; 

• Da mesma forma não foi possível elaborar a esquematização do sistema da estação elevatória; 

• A EEEB-031 Urias Ribeiro pertence ao Sistema Jupiá e faz o recalque do esgoto bruto para a EEEB-

015 (IFMS); 

• No que se refere as condições estruturais visíveis, de modo geral, a infraestrutura encontra-se 

preservada (Figura 66). 
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Figura 66 – Informações operacionais e registro da situação do local onde está instalado a EEEB-031 (Urias 
Ribeiro). (A) Perspectiva geral área onde está instalada a estação elevatória; (B) Placa de identificação da 
estação elevatória, pela responsável Aegea Saneamento; (C) e (D) Cabine do quadro de comando 
devidamente trancada por cadeado; (E) Perspectiva geral dos poços da estação; (F) Zoom em um dos 
poços pertencentes a EEEB-031 (Urias Ribeiro). 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

  

(F) (E) 

(D) (C) 

(B) (A) 
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1.2.1.4 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) 

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) é o local destinado ao tratamento dos 

efluentes domésticos de um determinado município, no qual através de processos 

físicos, químicos ou biológicos são removidas as cargas poluentes e orgânicas 

presentes no esgoto, devolvendo ao meio ambiente (corpo hídrico receptor) um 

efluente tratado, de acordo com os padrões ambientais exigidos pela legislação 

ambiental. 

Deste modo, menciona-se que no município de Três Lagoas/MS estão instaladas e 

em operação 02 (duas) ETEs, sendo elas a ETE Planalto e ETE Jupiá, e além disso, 

há uma terceira ETE em fase de construção, a ETE Souza Dias. A caracterização 

quanto aos aspectos operacionais e construtivos das unidades serão detalhadas nos 

subitens a seguir. 

 ETE Planalto 

A Estação de Tratamento de Esgoto Planalto, está localizada na Rua José Teixeira 

da Silva, nº 1.780, Vila São João, especificamente nas coordenadas geográficas 

20°48'44.68"S e 51°42'26.17"O.  

A estação encontra-se devidamente cercada por muros de alvenaria e concertina, com 

destaque para a cortina arbórea em todo o perímetro, sendo observado a ausência de 

placa de aviso quanto a proibição da entrada de pessoas não autorizadas. A estrutura 

é identificada na parte externa através da pintura do logo da Sanesul nos muros, 

contendo placa de identificação fixada somente na parte interna da estrutura, assim 

como possui letreiro de concreto identificando a área como uma Estação de 

Tratamento de Esgoto. As estruturas descritas são apresentadas na Figura 67, a 

seguir. 
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Figura 67 – Registros fotográficos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Planalto. (A) Isolamento da 
área da instalação da ETE; (B) Portões de acesso da estação; (C) Placa de identificação, fixada na parte 
interna da estação, pela responsável Aegea Saneamento; (D) Vista da entrada da Estação de Tratamento 
de Esgoto Planalto. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

Destaca-se que o regime de funcionamento da ETE é de 24 horas por dia com 

operadores realizando as tarefas em três turnos de trabalho. A operação e 

monitoramento da ETE Planalto são realizados pela empresa terceirizada Aegea 

Saneamento, à qual é responsável por operacionalizar e realizar manutenções 

periódicas nas infraestruturas da ETE, bem como acompanhar a qualidade e eficiência 

do tratamento dos efluentes. 

A ETE Planalto, que possui capacidade nominal de 200 l/s, é composta por um 

sistema que engloba o tratamento preliminar, Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado 

(RALF), leitos de secagem do resíduo gerado e laboratório para análises. Ressalta-se 

que a ETE também possui um sistema de Estação Elevatória de Esgoto Bruto, a 

EEEB-004 (São João – ETE Planalto), descrita no item 1.2.1.3.4 (pág. 52) e um 

sistema de Estação Elevatória de Esgoto Tratado (EEET). A Figura 68 a seguir 

(A) (B) 

(C) (D) 
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apresenta a esquematização das infraestruturas que compõem o sistema de 

tratamento de efluentes da ETE Planalto. 

 
Figura 68 – Esquematização das infraestruturas que compõem o sistema da Estação de Tratamento de 
Esgoto Planalto. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Inicialmente o efluente passa pelo tratamento preliminar, composto pelo gradeamento 

para retenção de sólidos grosseiros com espaçamento de 1,5 cm e desarenador do 

tipo gravitacional com quatro canais paralelos com largura de 1,30 metros cada que 

trabalham de forma alternada retirando as partículas arenosas do esgoto e 

depositando-as em uma caixa de areia para remoção e destinação final por meio de 

caçambas. Destaca-se que no início do sistema há uma comporta manual de 

segurança, que pode ser ativada quando necessário, desviando o efluente para a 

tubulação do by-pass que despejará o esgoto bruto no corpo hídrico receptor. A Figura 

69 a seguir, apresenta as estruturas que compõem o tratamento preliminar da ETE 

Planalto. 

  
(A) (B) 
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Figura 69 – Registros fotográficos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Planalto. (A) Estrutura do 
tratamento preliminar da ETE; (B) Gradeamento do sistema de retenção de sólidos grosseiros; (C) Caixa 
de sedimentos arenosos derivados do desarenador, encaminhados por meio da gravidade; (D) Remoção 
dos sedimentos arenosos com o auxílio de caçambas. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A jusante do desarenador está instalada a estrutura que comporta a calha Parshall, 

que faz a medição da vazão do efluente e o indicador de vazão, que atualmente não 

se encontra em funcionamento. Entretanto, a estrutura possui um sensor de nível 

ultrassônico para realizar a medição do efluente, finalizando a etapa de tratamento 

preliminar, apresentado na Figura 70 a seguir. 

  

Figura 70 – Registros fotográficos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Planalto. (A) Estrutura 
externa da instalação da calha Parshall; (B) Calha Parshall e sensor ultrassônico acoplado, que realiza a 
medição da vazão do efluente na ETE Planalto. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

Posteriormente a estrutura da calha Parshall, o efluente passa pelo divisor de fluxo 

(Figura 71-A e B) que realiza o direcionamento do efluente para os reatores 

anaeróbios existentes, sendo 100 l/s para cada reator. O reator anaeróbio é 

caracterizado como um tratamento secundário e biológico, atuando na remoção da 

matéria orgânica e diminuição da taxa de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

(A) (B) 

(D) (C) 
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presente no esgoto doméstico. Assim, o efluente entra pela parte inferior da estrutura, 

percorrendo um fluxo ascendente, passando por múltiplas fases de digestão 

anaeróbia, responsáveis pela degradação da matéria orgânica. Como resultado da 

atividade anaeróbia são formados gases, principalmente metano e gás carbônico, 

devendo então passar por purificação através de queimadores de gás (flares), a fim 

de reduzir os impactos ambientais causados pelos gases na atmosfera. 

A ETE possui 02 (dois) reatores UASB (Upflow Anerobic Sludge Blanket), também 

conhecido como RALF (Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado) com capacidade de 

100l/s, construídos em estrutura de concreto armado com separador trifásico em lonil 

de geomembrana de polietileno, com distribuidor central e formato circular e válvula 

corta-chamas. Destaca-se que no período em que foi realizado a visita em campo, os 

reatores anaeróbios estavam com acesso isolado devido a um processo de 

manutenção e os flares não estavam em funcionamento (Figura 71-C e D). 

  

  
Figura 71 – Registros fotográficos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Planalto. (A) Parte externa 
do divisor de fluxo, que faz a direcionamento do efluente para cada reator anaeróbio; (B) Parte interna da 
estrutura citada na imagem anterior, observa-se a divisória de concreto; (C) Reator anaeróbio, com faixa 
de isolamento em seu entorno; (D) Aproximação do reator anaeróbio, destacando-se os flares. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

(A) (B) 

(C) (D) 
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Após a passagem pelos reatores anaeróbios, o efluente é direcionado para a Estação 

Elevatória de Esgoto Tratado (Figura 72), que realiza o recalque do efluente tratado 

até o emissário, percorrendo aproximadamente 16 km até o corpo hídrico receptor, o 

Rio Paraná. A montante desta estrutura está instalado poço de visita do sistema de 

segurança by-pass, que como descrito anteriormente, é acionado em casos 

específicos, como por exemplo devido a vazões atípicas, direcionando o esgoto ainda 

bruto para o antigo corpo hídrico receptor, o Córrego da Onça. Ressalta-se que as 

vazões atípicas mencionadas ocorrem principalmente em períodos chuvosos, uma 

vez que a população faz ligação da rede de drenagem com a rede de esgoto, 

infringindo o Art. 308 do Código de Obras de Três Lagoas/MS (Lei nº 698 de 14 de 

maio de 1985) que proíbe tais ligações, caracterizando-se como uma contribuição 

parasitária que aumenta a vazão na ETE, sendo necessário a utilização do by-pass 

para evitar a sobrecarga nas infraestruturas existentes e não causar danos estruturais. 

  

    

Figura 72 – Registros fotográficos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Planalto. (A) e (B) Perspectiva 
geral da Estação Elevatória de Esgoto Tratado da ETE Planalto; (C) e (D) Efluente tratado para lançamento 
no corpo hídrico receptor. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

(A) (B) 

(C) (D) 
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Já o lodo derivado do tratamento realizado nos RALFs é direcionado por meio da 

gravidade para os leitos de secagem, onde permanecem de 15 a 20 dias para a 

secagem total, sendo encaminhado para o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) 

Buriti, como destinação final. 

A ETE Planalto possui 20 (vinte) leitos de secagem, além de um trecho adicional 

disposto diretamente no solo, que apesar de estar instalado e ser mais eficiente que 

os leitos tradicionais, não vem sendo utilizado. Os leitos recebem também o material 

derivado do gradeamento e de caminhões limpa-fossa da Sanesul, que realiza a 

limpeza nas redes coletoras, poços de visita (PVs) e demais estruturas da companhia 

que necessitem de remoção dos resíduos. A seguir, a Figura 73 apresenta as 

estruturas dos leitos de secagem que operam na ETE Planalto. 

  

  

(A) (B) 

(C) (D) 
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Figura 73 – Registros fotográficos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Planalto. (A) Leito de 
secagem disposto diretamente no solo; (B) e (C) Leitos de secagem dos resíduos, em diferentes etapas; 
(D) Leito de secagem com remoção parcial dos resíduos já prontos para ser descartados; (E) Caçambas 
para destinação final dos resíduos até o CTR Buriti; (F) Caminhão da Sanesul que realiza serviços de 
limpeza. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

Ressalta-se que a ETE Planalto possui estrutura para a realização do tratamento 

físico-químico, sendo a parte física por meio de coagulação, floculação e decantação, 

e a parte química utilizando Cloreto Férrico (Cloreto de Ferro III) em Tanques 

Floculadores Mecanizados, porém a estrutura que realiza estes procedimentos 

encontra-se desativada e o produto químico permanece armazenado em um dos 

tanques instalados. Os tanques floculadores mecanizados e demais estruturas 

pertencentes ao tratamento físico-químicos da ETE Planalto são apresentadas na 

Figura 74, a seguir. 

  
(A) (B) 

(F) (E) 
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Figura 74 – Registros fotográficos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Planalto. (A) e (B) Parte da 
estrutura para o tratamento físico-químico, na qual os tanques floculadores mecanizados encontram-se 
vazios; (C) Estruturas do tratamento físico-químico, em outra perspectiva; (D) Tanque floculador 
mecanizado onde está armazenado o Cloreto Férrico, produto utilizado no tratamento químico quando a 
estrutura estava em operação. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

Destaca-se que na ETE Planalto é realizado medições diárias para monitoramento do 

efluente, através de análises físico-químicas realizadas pelo laboratório da estação, 

situado na mesma edificação da parte administrativa da ETE, localizado logo na 

entrada. O laboratório realiza análises de pH (Potencial Hidrogeniônico), temperatura 

e matéria sedimentável, sendo recomendado que o efluente seja analisado na 

entrada, na saída e em pontos intermediários do sistema. A Figura 75 apresenta os 

equipamentos utilizados nas análises realizadas pelo laboratório da ETE. 

  
(A) (B) 

 

(D) (C) 
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Figura 75 – Registros fotográficos do laboratório da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Planalto. (A) 
Edificação onde encontra-se o laboratório; (B) e (C) Bancada do laboratório com os equipamentos para o 
monitoramento do efluente e análises dos parâmetros; (D) Anotações em planilha das análises diárias; (E) 
Demais equipamentos e materiais necessários para as análises; (F) Termômetro para temperatura 
ambiente e instruções de medição de vazão anexadas ao quadro. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

Destaca-se que para atender as condicionantes da licença ambiental para o 

lançamento do efluente no corpo hídrico receptor, é necessário realizar a coleta de 

amostras a montante e a jusante do ponto de lançamento no Rio Paraná, sendo este 

processo realizado uma vez por mês. As amostras coletadas são enviadas para o 

laboratório central da Sanesul, localizado em Campo Grande/MS, onde é feito 

mensalmente a análise de todos os parâmetros exigidos de acordo com a classe do 

corpo hídrico. 

Quanto ao odor derivado do tratamento do efluente, evidencia-se que, no momento 

da visita em campo, havia um leve odor dentro das instalações da ETE Planalto e nas 

imediações não havia cheiro característico do tratamento. Segundo a responsável 

pelo operacional da Sanesul em Três Lagoas/MS, é raro o recebimento de 

reclamações dos moradores vizinhos no que se refere ao cheiro advindo da ETE. 

(C) (D) 

(F) (E) 
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 ETE Jupiá 

A Estação de Tratamento de Esgoto Jupiá está localizada na BR-262, na saída de 

Três Lagoas/MS para o estado de São Paulo, especificamente nas coordenadas 

geográficas 20°47'19.34"S e 51°38'14.35"O. Ressalta-se que a ETE foi construída em 

2001 e teve início da operação em 2002. 

Quanto as infraestruturas da ETE Jupiá, o sistema de tratamento do efluente 

atualmente é composto por 01 (uma) estrutura para recebimento de efluentes 

advindos de caminhões limpa-fossa, 02 (dois) sistemas de tratamento preliminar, 

01 (um) reator do tipo RALF e 01 (um) reator do tipo Biodrum, além de leitos de 

secagem e EEET. No pátio da ETE Jupiá encontra-se também estruturas desativadas, 

como o caso do Filtro Percolador Biológico e o Decantador Secundário. Entretanto, a 

Figura 76 a seguir apresenta somente as infraestruturas ativas no sistema de 

tratamento de efluentes da ETE Jupiá. 

 
Figura 76 – Esquematização das infraestruturas que compõem o sistema da Estação de Tratamento de 
Esgoto Jupiá. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

A estação de tratamento não possui cercamento uniforme, sendo em sua maior parte 

isolada por alambrado com colunas de concreto e parte por muro de alvenaria com 

concertina, apresentando-se de forma geral bem conservados. Foi constatado que a 

área de recepção de esgoto advindo dos caminhões limpa-fossa é a única área da 

estação que não possuía cercamento, tendo os caminhões livre acesso até a estrutura 

a qual é feito o despejo. No momento da visita, o portão de acesso encontrava-se 

devidamente trancado e foi observado a existência de placa de aviso quanto a 
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proibição de pessoas não autorizadas e cortina arbórea esparsa, entretanto 

constatado a ausência de identificação da ETE. 

A Figura 77 a seguir apresenta as estruturas do cercamento e entrada da ETE Jupiá. 

  

  

Figura 77 – Registros fotográficos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Jupiá. (A) Portões de acesso 
à ETE Jupiá; (B) Placas fixadas nos portões e alambrados da ETE; (C) Área de recepção dos caminhões 
limpa-fossa, observando-se o final do cercamento por alambrado; (D) Caminhão limpa-fossa posicionando-
se para despejo do esgoto. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A ETE Jupiá é a única estação de tratamento do município que recebe efluente 

advindo de caminhões limpa-fossa, possuindo área exclusiva para despejo do efluente 

e segundo o responsável operacional do sistema de esgotamento sanitário de Três 

Lagoas/MS existe um controle e sistematização das empresas que realizam o 

despejo, assim como realização de análise das amostras dos efluentes. Durante a 

visita em campo, foi constatado despejo de esgoto advindo de caminhão limpa-fossa, 

a partir da observação do procedimento notou-se que foi retirado uma amostra do 

efluente e reservada, sendo os registros fotográficos apresentados na Figura 78, a 

seguir. 

(A) (B) 

(D) (C) 
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Figura 78 – Registros fotográficos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Jupiá. (A) Perspectiva geral 
da estrutura de recepção do esgoto advindo dos caminhões limpa-fossa; (B) Caçamba disposta na lateral 
da estrutura para deposição dos resíduos removidos da entrada do efluente; (C) Conexão do caminhão 
limpa-fossa com o receptor; (D) e (E) Respectivamente, retirada e armazenamento da amostra do efluente 
sendo reservada provisoriamente em capacete de proteção individual; (F) Funcionário do limpa-fossa 
auxiliando com uma pá a retirada dos resíduos para fluir o despejo do efluente. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

O efluente advindo dos caminhões limpa-fossa e da rede coletora são encaminhados 

para o tratamento preliminar, onde está instalado uma comporta manual de segurança 

e o efluente passa pelos gradeamentos para retirada dos sólidos grosseiros com 

espaçamento de 1,5 cm e desarenadores gravitacionais com câmaras paralelas que 

(A) (B) 
 

(C) (D) 

(F) (E) 
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fazem a deposição dos sedimentos arenosos. Por fim, o efluente passa pela Calha 

Parshall e sensor de nível ultrassônico acoplado que realizam a medição de vazão do 

efluente, finalizando o tratamento preliminar, que é composto por 02 (duas) unidades 

de cada estrutura supracitada. A seguir, a Figura 79 e a Figura 80 apresentam as 

estruturas e equipamentos do tratamento preliminar realizado na ETE Jupiá. 

  

  

  

Figura 79 – Registros fotográficos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Jupiá. (A) Estrutura do 
primeiro sistema de tratamento preliminar composto pela comporta manual de segurança e gradeamento; 
(B) Gradeamento para retenção dos sólidos grosseiros; (C) Recipiente para a retirada dos resíduos retidos 
pelo gradeamento; (D) Estrutura para medição da vazão do efluente com indicador de nível da Calha 
Parshall; (E) Calha Parshall que mede a vazão do efluente; (F) Perspectiva geral do tratamento preliminar, 
no sentido final para o inicial da estrutura. 

(A) (B) 
 

(C) (D) 

(F) (E) 
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Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

 

  

Figura 80 – Registros fotográficos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Jupiá. (G) Segundo sistema 
da entrada de efluente para realização do tratamento preliminar; (H) Comportas manuais do sistema de 
tratamento preliminar. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

Os sedimentos arenosos derivados dos desarenadores são depositados por meio 

gravitacional nas caixas de areias que fazem parte do sistema, sendo descartados 

juntamente aos demais resíduos gerados pela ETE. Ressalta-se que uma das 

estruturas de caixa de areia está localizada em um ponto de baixa altitude do terreno 

e o transporte dos sedimentos até uma caçamba no ponto mais alto próximo é feito 

por meio de uma esteira automatizada, facilitando o processo de descarte devido a 

diferença na altimetria, como podem ser vistos na Figura 81 a seguir. 

  
(A) (B) 

(H) (G) 
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Figura 81 – Registros fotográficos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Jupiá. (A) e (B) Caixa de areia 
instalada em ponto baixo do terreno do primeiro sistema de tratamento preliminar; (C) Caçamba ao final 
da esteira para deposição dos sedimentos arenosos; (D) Caixa de areia pertencente ao segundo sistema 
do tratamento preliminar da ETE Jupiá. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

Após o tratamento preliminar, o efluente passa pelo tanque de equalização 

semienterrado (Figura 82-A e B), responsável pela homogeneização do efluente antes 

de ir para o tratamento secundário da estação, composto pelos reatores anaeróbios 

do tipo UASB (Upflow Anerobic Sludge Blanket) ou RALF (Reator Anaeróbio de Leito 

Fluidizado) e pelo tratamento complementar a partir do reator anaeróbio do tipo 

Biodrum, que atuam na remoção da matéria orgânica e diminuição da taxa de 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) presente no esgoto doméstico. 

A ETE Jupiá possui 2 (dois) reatores anaeróbios do tipo UASB com manta de lodo, 

sendo observado no momento da visita in loco o funcionamento de apenas uma 

unidade, os quais são construídos em estrutura de concreto armado com separador 

trifásico em lonil de geomembrana de polietileno, com distribuidor central em formato 

circular, válvula corta-chamas além dos flares, queimadores de gás.  

Quanto ao reator anaeróbio do tipo Biodrum, de acordo com o Relatório de 

Fiscalização Programada de 2017 (AGEMS, 2017), possui eixo metálico, em torno do 

qual se prendem mangueiras corrugadas de 4”, formando uma espiral concêntrica 

numa determinada seção. Na mesma seção são presas 6 (seis) mangueiras de 4” 

com 6 metros de comprimento, cada uma com 5 (cinco) mangueiras de 1” em seu 

interior, também corrugadas, com capacidade de 80 l/s e tem como finalidade a 

redução da carga orgânica do efluente. Durante a visita foi observado a presença de 

espuma no processo de tratamento do Biodrum, sendo constatado como reação à 

agitação do efluente e que é utilizado produto do tipo anti-espuma para sua redução. 

(D) (C) 
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A seguir, a Figura 82 apresenta a estrutura do tanque equalizador e dos reatores 

anaeróbios que operam na ETE Jupiá, e a Figura 82-F apresenta uma amostra da 

água após a passagem pelos reatores anaeróbios, observando-se a coloração 

transparente. 

  

  

  

(C) (D) 
 

(E) (F) 

(B) (A) 
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Figura 82 – Registros fotográficos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Jupiá. (A) Tanque de 
equalização do efluente; (B) Tanque de equalização ao fundo do sistema do tratamento preliminar do 
efluente; (C) Visão geral do reator anaeróbio do tipo RALF; (D) Aproximação da abertura do RALF; (E) Flare, 
que realiza a queima dos gases; (F) e (G) Reator anaeróbio do tipo Biodrum; (H) Coloração da área após a 
passagem pelos reatores anaeróbios. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

Na infraestrutura da ETE Jupiá foi verificado a existência de Filtro Biológico Percolador 

(FBP) que se encontra desativado e um Decantador Secundário. O FBP é 

caracterizado como um sistema de tratamento aeróbio, uma vez que o ar existente no 

meio circula nos espaços vazios entre as pedras, fornecendo oxigênio para a 

respiração dos microrganismos e o Decantador Secundário é um equipamento que 

permite a remoção do lodo por meio de decantação. A Figura 83 a seguir apresenta a 

estrutura do decantador secundário pertencente a ETE Jupiá. 

  

Figura 83 – Registros fotográficos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Jupiá. (A) e (B) Decantador 
Secundário da ETE Jupiá. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

O lodo derivado dos processos de tratamento anteriores é direcionado para os leitos 

de secagem, possuindo atualmente 20 (vinte) unidades instaladas na ETE Jupiá, o 

qual permanece entre 15 e 20 dias para a secagem total e posteriormente 

(G) (G) 

(A) (B) 
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encaminhado para o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) Buriti. A seguir, a 

Figura 84 apresenta os leitos de secagem da ETE Jupiá em diferentes estágios de 

secagem e as caçambas onde os resíduos são depositados para o transporte até a 

destinação final. 

  

  

  

Figura 84 – Registros fotográficos da ETE Jupiá. (A) Leitos de secagem de lodo da ETE Jupiá; (B) Leito de 
secagem em fase inicial; (C) Leitos de secagem em fase final; (D) e (E) Caçambas para a remoção do lodo 
após secagem total, dispostos junto aos leitos; (F) Leitos de secagem fora de operação. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

(A) (B) 
 

(C) (D) 

(F) (E) 
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Destaca-se que a ETE Jupiá possui o sistema de segurança by-pass que faz o desvio 

do esgoto bruto em casos emergenciais, como já descrito anteriormente, fazendo o 

lançamento no Rio Paraná, porém no ponto de lançamento original do início de 

operação da ETE, assim como possui uma Estação Elevatória de Esgoto Tratado 

(EEET) que realiza o recalque do esgoto até o ponto de lançamento, de acordo com 

o emissário outorgado. 

A ETE Jupiá também possui laboratório para a realização das análises físico-químicas 

de rotina do efluente, realizadas diariamente, tais como pH (Potencial Hidrogeniônico), 

sólidos sedimentáveis e temperatura do esgoto e do ambiente, contendo um 

refrigerador para amostras e reagente. A Figura 85 a seguir apresenta-se os 

equipamentos do laboratório da ETE Jupiá que realiza as análises físico-químicas do 

efluente. 

  

  

(A) (B) 
 

(C) (D) 
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Figura 85 – Registros fotográficos do laboratório da ETE Jupiá. (A) Bancada do laboratório com pia, 
vidrarias e equipamentos necessários para as análises; (B) e (C) Destaque nos cones de Imhoff utilizados 
e seus suportes; (D) Equipamento de monitoramento do sensor de nível; (E) Equipamento para análise do 
pH das amostras; (F) Planilha de controle operacional contendo o resultado dos dados analisados por 
amostra. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

De acordo com a Licença de Operação da ETE Jupiá, mensalmente deve ser 

encaminhado os boletins de análises de amostras do efluente coletadas na entrada e 

na saída do sistema de tratamento, além de amostras a montante e a jusante do ponto 

de lançamento do efluente no corpo hídrico receptor. Portanto, as amostras coletadas 

são enviadas para o laboratório central da Sanesul, em Campo Grande, para análise 

dos parâmetros exigidos de acordo com a classe de corpo hídrico. 

Portanto, de forma geral a estrutura da ETE Jupiá encontra-se em bom estado de 

conservação, porém apresenta odor característico de esgotamento sanitário desde a 

entrada da estação, não sendo registrado se há reclamação da população no entorno, 

considerando que está localizada em uma área industrial de Três Lagoas/MS e não 

há residências em um raio de aproximadamente 275 metros. 

 ETE Souza Dias 

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Souza Dias, em fase de construção, está 

sendo implantada no Distrito Industrial, sem identificação da nomenclatura da rua de 

acesso até o presente momento, entretanto localizada especificamente nas 

coordenadas geográficas 20°45'49.33"S e 51°39'40.09"O. 

Com capacidade para tratamento de 100 l/s de efluente, a ETE Souza Dias receberá 

também a contribuição do efluente gerado pelas indústrias de Três Lagoas/MS, que 

(F) (E) 
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atualmente não são atendidas por nenhuma das ETEs do município e assim como as 

demais, o corpo hídrico receptor do efluente tratado será o Rio Paraná. 

A seguir, na Figura 86 é apresentado os registros realizados durante a visita in loco a 

infraestrutura da ETE Souza Dias. 

  

  

  

Figura 86 – Registros fotográficos da construção da ETE Souza Dias. (A) Construção das estruturas; (B) e 
(C) Preparação do solo para a construção das estruturas; (D) Construção do reator UASB; (E) Construção 
do decantador secundário; (F) Processo de concretagem sendo realizado. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

(A) (B) 
 

(C) (D) 

(F) (E) 
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De acordo com o responsável pela construção da ETE Souza Dias, a finalização das 

obras está prevista no prazo de 18 (dezoito) meses e quando em operação, poderá 

ser ampliado a capacidade do tratamento de esgoto. 

1.2.2 Soluções individuais 

Embora 98,00% da população residente em Três Lagoas/MS seja atendida pela rede 

de esgoto, de acordo com os dados apresentados pelo SNIS referente a 2020, parte 

da população ainda não possui ligação com a rede, optando por utilizar das soluções 

individuais para a destinação final de efluentes líquidos, caracterizados por sua 

simplicidade de construção e baixo custo de implantação e operação. Ressalta-se que 

de acordo com a Lei nº 698 de 14 de maio de 1985 que institui o Código de Obras de 

Três Lagoas/MS, o Art. 306 proíbe a utilização de fossas nas construções que 

possuem atendimento do serviço de esgotamento sanitário municipal e o Art. 26 do 

Código de Postura de Três Lagoas/MS (Lei Municipal nº 2.418, de 23 de dezembro de 

2009), é proibido o lançamento de qualquer resíduo líquido, provenientes de 

residências ou estabelecimentos comerciais, nas vias e logradouros públicos. 

As fossas negras, solução individual ambientalmente incorreta, são as mais utilizadas 

por se tratar de escavações semelhantes a poços escavados, nos quais o esgoto 

sanitário doméstico é despejado. Este tipo de fossa pode ser no formato retangular ou 

cilíndrico, possuindo ou não parede de sustentação, sendo a parte superior da 

estrutura coberta por laje de concreto. Quando construídas de alvenaria ou manilhas 

de concreto, geralmente seu fundo permanece sem revestimento, possibilitando a 

infiltração no solo. 

Das fossas negras observadas durante a visita em campo no município de Três 

Lagoas/MS, poucas foram observadas nos bairros residenciais próximos a região 

central, havendo a possibilidade de sua estrutura estar apenas dentro dos lotes 

privados, não sendo possível identificá-los, diferentemente dos bairros afastados da 

região central, como por exemplo os bairros mais novos e residências no entorno das 

lagoas, onde foram constatadas a existência por meio de entrevistas com a população 

local e pela identificação de parte da estrutura das fossas em passeios públicos 

(calçadas) em frente às residências, nem sempre seladas, o que permite a exalação 
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de odor. A Figura 87 a seguir evidencia as fossas negras constatadas no município 

de Três Lagoas/MS. 

  

  

Figura 87 – Fossas negras constatadas no município de Três Lagoas/MS. (A) Fossa negra selada; (B) 
Implantação de fossa negra em passeio público; (C) Fossa negra parcialmente fechada, com auxílio de 
bloco de concreto; (D) Encanamento exposto e não selado de fossa negra. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

Quanto as fossas negras implantadas em passeios públicos, menciona-se a Lei 

Federal nº 10.098/2000 que estabelece normas federais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade 

reduzida, mediante a suspensão de barreiras e de obstáculos nas vias públicas e 

espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos 

meios de transporte e comunicação, sendo assim, dependendo da localização do 

encanamento na calçada é possível que venha a prejudicar a acessibilidade, e ainda, 

destaca-se os riscos de desmoronamento, apresentando riscos aos pedestres. 

Como relatado anteriormente, a utilização de fossa negra não é uma alternativa de 

destinação final ambientalmente adequada, uma vez que os dejetos ficam em contato 

direto com o solo, a partir da infiltração tornam-se possivelmente veículos de 

(A) (B) 
 

(C) (D) 
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contaminação direta dos mananciais. Portanto, quando não houver atendimento pelo 

sistema de esgotamento sanitário, as fossas negras utilizadas deveriam ser 

substituídas por tanques sépticos, nos quais é feito um tratamento primário apropriado 

do esgoto gerado, seguido por sumidouro. 

1.2.3 Esgotamento clandestino (a céu aberto) 

O esgotamento clandestino constitui no esgoto lançado em local inapropriado, como 

por exemplo diretamente em vias públicas ou corpos hídricos, contribuindo para um 

quadro de degradação ambiental, além de tornar-se uma fonte de transmissão de 

doenças de veiculação hídrica. 

O lançamento de esgoto a céu aberto consequentemente contamina não apenas a 

água ao qual foi diretamente lançado, podendo ainda contaminar reservatórios e 

lençóis freáticos, afetando mananciais subterrâneos e superficiais, podendo prejudicar 

inclusive o sistema de abastecimento de água do município. 

Durante visita em campo foi averiguado a contaminação por meio de lançamento de 

esgoto de forma clandestina em vias públicas ou corpos hídricos, sendo identificado 

lançamento de águas negras ou águas cinzas em via pública, apresentado a seguir 

na Figura 88-A e B e o lançamento de águas cinzas diretamente no solo, em 

propriedade privada próximo a Lagoa do Meio e Lagoa Menor, apresentado na Figura 

88-C. 

  
(A) (B) 
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Figura 88 – Esgotamento clandestino (a céu aberto) de águas negras e águas cinzas, identificado no 
perímetro urbano de Três Lagoas/MS. (A) e (B) Lançamento clandestino em via pública; (C) Lançamento 
diretamente no solo, em propriedade privada próximo a Lagoa do Meio e Lagoa Menor. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 22 e 24 de setembro de 2021. 

1.2.4 Áreas de risco de contaminação 

Pela presença de soluções individuais ambientalmente incorretas para disposição final 

de efluentes sanitários, ressalta-se a importância da identificação de área de risco de 

contaminação por esgotos no município, uma vez que esse tipo de disposição de 

efluentes confere um alto risco poluidor. 

Cumpre observar que não existe um cadastramento e fiscalização por parte da 

Prefeitura Municipal ou da Sanesul dos domicílios e demais estabelecimentos 

públicos, comerciais, industriais e educacionais que utilizam sistemas individuais de 

esgotamento sanitário, o que dificulta o mapeamento das áreas de potenciais risco de 

contaminação pelo presente instrumento de gestão. 

Da mesma forma ressalta-se que os dados disponibilizados pela Sanesul, responsável 

pelo gerenciamento do sistema de esgotamento sanitário de Três Lagoas/MS, 

especificamente os arquivos vetoriais da rede de esgoto do município, são referentes 

a 2015, não permitindo a visualização das áreas atualmente sem rede de esgoto ou 

com rede de esgoto projetada para 2021. 

Durante visita em campo, como descrito no tópico 1.2.2 (pág.145), foram identificadas 

estruturas de soluções individuais para a destinação final de efluentes domésticos 

gerados na sede urbana de Três Lagoas/MS, sendo elas localizadas próximas as 

lagoas, conforme apresentada na Figura 89 a seguir. 

(C) 



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

149 

 
Figura 89 – Soluções individuais identificadas durante visita em campo no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de IBGE/DGC (2019); SANESUL (2021b); TRÊS LAGOAS (2016). 

 

Por meio das entrevistas realizadas (item 3, pág.177) observou-se que a população 

residente no entorno da Lagoa do Meio e da Lagoa Menor não possuem atendimento 

do serviço de esgotamento sanitário, sendo necessário a aplicação de soluções 

individuais para destinação final do efluente doméstico gerado, sendo as fossas 

negras a opção mais utilizada, o que torna a região uma área de risco de 

contaminação do solo e de corpos hídricos, visto que fossas negras não são 
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ambientalmente recomendadas e há riscos de desmoronamento da estrutura 

escavada devido ao solo arenoso da região. 

1.2.5 Alternativas de esgotamento sanitário nos distritos urbanos 

Os distritos de Três Lagoas/MS oficializados pela Prefeitura Municipal, Arapuá e 

Garcias, não possuem atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário, que inclui 

coleta, transporte e tratamento do efluente, portanto, é comum a prática de 

implantação de soluções individuais como a utilização de fossas para a destinação 

final dos efluentes sanitários. 

A fim de diagnosticar as alternativas de esgotamento sanitário utilizadas nos distritos 

de Três Lagoas/MS foram realizadas visitas em campo, sendo complementarmente 

aplicado entrevistas com a população residente para averiguar-se da percepção 

populacional em relação às vertentes do saneamento básico, que inclui o Sistema de 

Esgotamento Sanitário. 

Nos tópicos a seguir apresenta-se o diagnóstico das alternativas de esgotamento 

sanitário utilizadas nos distritos no município de Três Lagoas/MS. 

1.2.5.1 Distrito Arapuá 

O distrito de Arapuá está localizado a aproximadamente 36,50 km da sede urbana de 

Três Lagoas/MS com acesso pela BR-262, mais especificamente nas coordenadas 

geográficas 20°47'27.18"S e 52° 3'23.05"O. De acordo com o censo demográfico de 

2010 realizado pelo IBGE, a população total era de 689 habitantes. 

O município de Arapuá possui parte das vias pavimentadas, sendo atendidas com o 

serviço de iluminação pública e captação de água para consumo é feita a partir do 

abastecimento público. 

Em relação ao esgotamento sanitário, devido a não abrangência do Sistema de 

Esgotamento Sanitário pelo município de Três Lagoas/MS, os residentes utilizam de 

alternativas como fossas para a destinação final do efluente doméstico gerado, 

utilizando principalmente de fossas negras como solução individual, fazendo o 

lançamento de águas negras dos sanitários e águas cinzas de tanques, pias e ralos. 
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Durante a visita em campo no distrito foi constatado fossas instaladas em passeios 

públicos, em sua maioria selada, porém observado instalações que não possuem o 

fechamento adequado, como na Figura 90-A. Ainda assim, não foram constatados 

lançamentos de efluentes domésticos de forma clandestina no solo ou corpos hídricos, 

assim como não observado estruturas de fossas danificadas. 

A Figura 90 a seguir apresenta as fossas registradas durante a visita em campo no 

distrito de Arapuá, pertencente ao município de Três Lagoas/MS. 

  

 

Figura 90 – Fossas implantadas em passeios públicos no distrito de Arapuá, pertencente ao município de 
Três Lagoas/MS. (A) Utilização de garrafa de plástico como forma improvisada de fechamento da fossa; 
(B) e (C) Instalação de fossas nos passeios públicos no distrito de Arapuá, Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 12 de agosto de 2021. 

1.2.5.2 Distrito Garcias 

O distrito de Garcias, está localizado a aproximadamente 56,50 km de distância da 

sede municipal de Três Lagoas/MS, com acesso pela BR-262 e posteriormente mais 

9 km seguindo por estrada não pavimentada, mais especificamente nas coordenadas 

(A) (B) 
 

(C) 
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geográficas 20°36'15.84"S e 52°12'53.88"O, possuindo 126 habitantes do total da 

população urbana do município (IBGE, 2010). 

Em relação a infraestrutura de Garcias foi constatado que o distrito não possui vias 

pavimentadas e estas possuem iluminação pública, ainda, constatou-se que a 

captação de água para consumo é realizada por meio de poços comunitários e 

individuais. 

Considerando que o distrito não possui serviço de esgotamento sanitário, é comum a 

prática de utilização de fossas como destinação final do efluente doméstico gerado, 

incluindo águas negras provenientes dos sanitários e águas cinzas vindas de tanques, 

pias e ralos. Apesar de ser a alternativa mais utilizada devido a estrutura simples e de 

baixo custo, não é recomendado o uso devido a potencialidade de poluição do solo e 

lençóis freáticos, principalmente quando é feito captação de água por meio de poços, 

sujeitando o consumidor a doenças relacionadas à poluição das águas. 

Durante a visita em campo no distrito não foram constatadas estruturas de 

esgotamento sanitário danificadas ou lançamentos clandestinos do efluente no solo 

ou cursos hídricos, sendo o distrito apresentado na Figura 91, a seguir. 

  

Figura 91 – Registros fotográficos do distrito de Garcias, no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 12 de agosto de 2021. 

1.2.6 Escritório Sede da Gerência Regional Bolsão Três Lagoas (GERTL-BOL) 

O escritório sede da Gerência Regional “Bolsão Três Lagoas” (GERTL-BOL) da 

Sanesul em Três Lagoas/MS está localizada na Rua Alfredo Justino, nº 1153, esquina 

com a Rua Duque de Caxias, Centro, sendo esta unidade responsável por gerenciar 
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processos técnicos, os setores comercial e administrativo-financeiro, e toda a parte 

de operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

municipal, além de incorporar a supervisão destas vertentes e dar apoio operacional 

às unidades dos municípios de Água Clara, Brasilândia, Bataguassu, Ribas do Rio 

Pardo, Santa Rita do Pardo e Selvíria, além dos distritos de Arapuá (Três Lagoas/MS), 

Nova Porto 15 (Bataguassu/MS) e João André (Brasilândia/MS). 

Na unidade GERTL-BOL funcionam serviços gerenciais, administrativos, pátio de 

estoque e armazenamento de insumos, materiais operacionais e de obras civis, 

almoxarifado, área de estacionamento e oficina de veículos, além de um laboratório 

de análises de água, apresentados na Figura 92, a seguir.  

  

  

Figura 92 – Registros fotográficos do escritório da Sede Regional “Bolsão Três Lagoas” (GERTL-BOL), no 
município de Três Lagoas/MS. (A) Entrada da Sede Regional; (B) Laboratório pertencente ao GERTL-BOL; 
(C) e (D) Veículos que operam nos serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário e Sistema de 
Abastecimento de Água da região, estacionados no pátio do escritório sede em Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 05 de outubro de 2021. 

A Sanesul possui ainda uma central de atendimento ao cliente na localizado na Rua 

Antônio Trajano, nº 511, Centro, onde está localizado um dos reservatórios 

(D) (C) 

(B) (A) 
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pertencentes ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Três 

Lagoas/MS, apresentado na Figura 93. 

  

  

Figura 93 – Registros fotográficos da central de atendimento ao cliente, no município de Três Lagoas/MS. 
(A) Fachada da central de atendimento; (B) e (C) Atendimento ao público; (D) Reservatório de água no pátio 
da central de atendimento. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 03 de setembro de 2021. 

Ressalta-se que conforme relatado no item 1.2.6.1 a seguir, para alguns serviços tais 

como limpeza, segurança e manutenções específicas de equipamentos voltados a 

manutenção e operação das unidades e equipamentos que integram o Sistema de 

Esgotamento Sanitário, é realizada pela concessionária Ambiental MS-Pantanal. 

Pelo exposto, cabe mencionar que geralmente a frota, máquinas e equipamentos 

relacionados nos itens 1.2.6.2 e 1.2.6.3 se trata daqueles utilizados exclusivamente 

pela Sanesul em suas atividades rotineiras.  

(D) (C) 

(B) (A) 
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1.2.6.1  Quadro funcional 

O corpo de colaboradores da GERTL-BOL, unidade filial da Sanesul em Três 

Lagoas/MS é composto por profissionais do quadro efetivo da própria empresa, que 

executam as atividades gerenciais da unidade e de operação do SAA, além de 

colaboradores da empresa terceira contratada para prestação de serviços 

especializados, como a operação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município, 

delegado a empresa Aegea Saneamento, por meio da concessionária Ambiental MS-

Pantanal. A Tabela 1 apresenta a relação quantitativa de funcionários próprios e 

terceiros empregados na execução das atividades da Sanesul no município. 

Tabela 1 – Relação do quadro funcional de servidores próprios e terceiros lotados na unidade da Sanesul 
em Três Lagoas/MS. 

EMPRESA (LOTAÇÃO) QUANTIDADE 

Sanesul (quadro próprio) 47 

Aegea Saneamento (Sistema de Esgotamento Sanitário) 24 

Empresa de Limpeza 6 

Empresa de Cortes de Ligação 12 

Empresa de Leitura 15 

Empresa de Segurança e Monitoramento 4 

Total 108 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Sanesul (2021b). 

1.2.6.2 Frota de veículos e máquinas 

Com a finalidade de agregar ao diagnóstico melhor conhecimento da estrutura 

utilizada para desemprenho das diversas atividades demandadas rotineiramente para 

a manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário e Sistema de Abastecimento de 

Água no município, foi levantado junto à empresa responsável pelos serviços os 

veículos e maquinários que compõem a frente de trabalho da GERTL-BOL, 

apresentadas na Tabela 2, bem como os veículos e maquinários para a operação da 

Aegea referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS, 

apresentados na Tabela 3. 

Tabela 2 – Relação dos veículos e maquinários utilizadas para operação das atividades da GERTL-BOL 
Sanesul em Três Lagoas/MS. 

VEÍCULO/MÁQUINA QUANTIDADE 

Valetadeira 1 

Retroescavadeira 4 

Veículo Strada/Saveiros - Utilitários 9 
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VEÍCULO/MÁQUINA QUANTIDADE 

Caminhão caçamba 1 

Caminhão carga seca (c/ carroceria) 3 

Veículos locados 4 

Caminhão Munck 1 

Motocicleta 6 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Sanesul (2021b). 

Tabela 3 – Relação dos veículos e maquinários utilizadas para operação das atividades da Aegea 
Saneamento em Três Lagoas/MS. 

VEÍCULO/MÁQUINA QUANTIDADE 

RetroSaneamentos 3 

Caminhão Minihidro 1 

Caminhão Hidrojato Combinado 1 

Caminhão Eletromecânica 1 

Saveiros - Utilitários 4 

Caminhonetes 3 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Sanesul (2021b). 

1.2.6.3 Equipamentos, materiais e insumos 

Ainda foram levantados os principais equipamentos, materiais e insumos demandados 

pela empresa para execução de suas atividades gerenciais e operacionais no 

município, os quais são relacionados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Relação de equipamentos, materiais e insumos empregados na operação das unidades da 
Sanesul em Três Lagoas/MS. 

EQUIPAMENTO/MATERIAL QUANTIDADE 

Compactador de solo 4 

Placa vibratória 1 

Motobombas 3 

Policortes 1 

Máquina para corte de asfalto 2 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Sanesul (2021b). 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA E OPERAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO 

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Este capítulo aborda a caracterização da demanda e da operação do sistema de 

esgotamento sanitário do município de Três Lagoas/MS, referente à estimativa do 

volume de esgoto gerado, à população atendida pelo sistema de esgotamento 

sanitário, assim como do volume de esgoto, coletado, tratado e faturado. O 
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diagnóstico apresentado nos itens subsequentes foi formulado com base nas 

informações obtidas junto ao Sistema Nacional sobre Saneamento (SNIS). 

1.3.1 População atendida pelo Sistema de Esgotamento Sanitário 

De acordo com os dados disponibilizados pelo SNIS, em 2020 a população urbana do 

município de Três Lagoas/MS atendida pela rede de esgoto era de 115.211 e até julho 

de acordo com os dados disponibilizados pela Sanesul, em 2021 o valor atingia 

127.099 habitantes com atendimento do serviço de esgotamento sanitário, 

apresentando crescimento significativo a cada ano. 

A fim de apresentar as informações da série referentes à população urbana atendida 

pelo Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Três Lagoas/MS, foram 

obtidos dados entre os anos de 2011 e 2020 através do banco de dados do SNIS. 

Nesse sentido, apresenta-se o Gráfico 2, que demonstra que a população municipal 

atendida com este serviço em 2020, integralmente residente sede urbana, era de 

115.211 habitantes, o que correspondeu a um índice de atendimento de 98,00% do 

total da população urbana naquele ano, representando 93,45% da população total 

três-lagoense. 

O mesmo gráfico apresenta a evolução do atendimento da população residente na 

sede urbana do município quanto ao serviço público de esgotamento sanitário, que ao 

longo da série analisada manteve-se em constante expansão. 
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Gráfico 2 - Evolução da população atendida pelo sistema de esgotamento sanitário e do índice de 
atendimento de esgoto. 
Fonte: Autores, a partir de SNIS (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 

Complementarmente ao exposto, o Gráfico 3 visou comparar o índice de atendimento 

da população total de Três Lagoas/MS frente aos demais municípios do Estado de 

Mato Grosso do Sul, atendidos pela Sanesul, sendo que os dados mais recentes 

disponibilizados pelo SNIS referem-se a 2019. Considerando esse índice de 2019, 

conforme o Gráfico 2, 89,97% da população total três-lagoense foi atendida, enquanto 

a média estadual de atendimento da população pelo Sistema de Esgotamento 

Sanitário foi de 29,92% para o mesmo ano, por este prestador de serviço, 

evidenciando que Três Lagoas/MS possui o maior índice de atendimento deste 

Prestador de Serviço. 
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Gráfico 3 - Índice de atendimento da população total (%) no ano de 2019 dos municípios em que a Sanesul é responsável pela operação em MS. 
Fonte: Autores, a partir de SNIS (2020).
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1.3.2 Volume de esgoto gerado, coletado e tratado 

De maneira geral, a produção de esgoto corresponde, aproximadamente, ao consumo 

de água. No entanto, a fração de esgoto que adentra a rede de coleta ou aos sistemas 

individuais de esgotamento sanitário varia, devido ao fato de que parte da água 

consumida pode ser incorporada à rede pluvial ou infiltrar em áreas permeáveis 

(exemplo: lavagem de carros, rega de jardins, dentre outros). 

Assim, através das informações referentes ao volume consumido de água 

apresentado pelo Tomo II do PMSB, e considerando o coeficiente de retorno de 0,8 

(VON SPERLING, 2014), ou seja, considerando-se que 80% da fração de água 

consumida adentra à rede coletora (ou sistemas individuais) na forma de esgoto, 

pôde-se estimar a evolução do volume de esgoto gerado na sede urbana do município 

de Três Lagoas/MS no período de 2011 a 2020. Destaca-se que o volume de água a 

ser considerado para esta estimativa é a vazão de água consumida e não a vazão de 

água produzida pelas unidades de captação, em virtude das perdas de água. 

Para o cálculo do volume de esgoto coletado na sede urbana, realizou-se a relação 

entre o volume gerado de esgoto e o índice de atendimento dos serviços de 

esgotamento sanitário, ambos relativos à sede urbana. A partir do exposto, obteve-se 

o Gráfico 4, que representa a evolução do volume gerado, volume coletado e índice 

de coleta de esgoto na sede urbana do município. 

  
Gráfico 4- Evolução do volume de esgotos e do volume coletado pela rede coletora do sistema de 
esgotamento sanitário e do índice de coleta de esgoto entre de 2011 e 2019. 
Fonte: Autores, a partir de SNIS (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 

O volume de esgoto coletado apresentou crescimento durante o período analisado, 
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município, que passou a coletar um volume maior de esgoto de 1.400.170 m³ em 2011 

para 4.567,14 m³ em 2020. 

1.3.3 Volume faturado de esgoto 

De acordo com o SNIS (2021), o volume faturado de esgoto pode ser entendido como 

o volume anual de esgoto debitado ao total de economias, para fins de faturamento. 

Em geral é considerado como sendo um percentual do volume de água faturado na 

mesma economia. 

Deste modo, a partir dos dados de volume faturado de esgoto obtidos junto ao SNIS, 

relativos ao período de 2011 a 2020 e comparados com os valores de volume 

coletado, durante o mesmo período, elaborou-se o Gráfico 5. Cumpre observar que 

gráfico supracitado exibe um comportamento crescente ao longo horizonte analisado, 

apresentando o valor de 5.406.62 m³ faturados no ano de 2020. 

 
Gráfico 5- Evolução do volume faturado de esgotos gerado, comparado com o volume coletado pela rede 
coletora do sistema de esgotamento sanitário entre 2011 e 2019. 
Fonte: Autores, a partir de SNIS (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 
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ocorre devido ao volume mínimo estabelecido para fins de faturamento, uma vez que 

se uma economia consumir um volume de esgoto inferior ao mínimo, esta deverá 
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1.3.4 Consumo de Energia 

Na operacionalização do Sistema de Esgotamento Sanitário, a energia elétrica 

desempenha um papel fundamental em diversas etapas que compõem o serviço 

prestado, através do funcionamento das estações elevatórias de esgoto bruto e 

tratado que realizam o transporte do efluente coletado e das estações de tratamento 

do esgoto doméstico gerado no município de Três Lagoas/MS. 

Com a finalidade de representar o consumo de energia elétrica relacionado a 

quantidade de esgoto coletado no município entre 2011 e 2020, foi elaborado o Gráfico 

6. Destaca-se que o consumo médio resultante da análise deste horizonte temporal 

foi de 771,44 kW/hora, ressaltando que 2018 ocorreu o pico de consumo de energia 

elétrica no valor de 1.461.820 kW/hora e uma redução do consumo de energia de 9,30 

kW/hora em 2020. 

 
Gráfico 6 – Consumo de energia elétrica comparado com o volume de esgoto coletado anualmente no 
município de Três Lagoas/MS, entre 2011 e 2019. 
Fonte: Autores, a partir de SNIS (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021). 
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1.4.1 Estrutura tarifária 

O Art. 29 da Lei Federal nº 11.455/2007 estabelece que os serviços públicos de 

saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, 

sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços, sendo que, 

para o esgotamento sanitário, preferencialmente na forma de tarifas e outros preços 

públicos (BRASIL, 2007). 

Cabe mencionar o Art. 47 do Decreto Federal nº 7.217/2010, que regulamenta a Lei 

Federal supracitada, estabelecendo que a prestação dos serviços de saneamento 

básico levará em conta a capacidade de pagamento dos usuários, o consumo mínimo 

para preservação da saúde pública e o custo mínimo para disponibilização do serviço, 

através de uma estrutura de remuneração prevendo categorias de usuários 

distribuídas por faixas de consumo (BRASIL, 2010a). 

Neste sentido, a Portaria Agepan nº 198, de 30 de junho de 2021 (AGEPAN, 2021b), 

homologa o reajuste tarifário anual dos serviços públicos delegados de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário no âmbito dos municípios do Estado de Mato Grosso 

do Sul, incluindo o município de Três Lagoas/MS. A estrutura tarifária aplicada pela 

Sanesul para o esgotamento sanitário baseia-se no metro cúbico de água consumido 

em uma determinada residência, uma vez que a estimativa de volume gerado de 

esgoto baseia-se no total mensal consumido de água, conforme apresentado no item 

1.3.2 (pág. 160). 

Assim, quanto mais água for consumida, maior será o volume de esgoto produzido, o 

que consequentemente incidirá sobre o valor da tarifa de esgoto. Além disso, o valor 

unitário da tarifa de esgoto equivale a aproximadamente 50,00% do valor unitário da 

tarifa de água, conforme estipulado na CLAUSULA DÉCIMA, parágrafo terceiro, do 

Contrato de Programa nº 001/2011. 

A Sanesul aplica diferentes formas de tarifação de acordo com as categorias de uso 

(Figura 94) visando a otimização de recursos, a redução dos desperdícios e a 

universalização do atendimento. 
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Figura 94 – Divisão de categorias adotada para aplicação tarifária dos serviços públicos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário. 
Fonte: Autores. 

Ressalta-se a existência da Tarifa Social, a qual determina um desconto de 62,25% 

sobre a tarifa vigente, entretanto, para que o usuário tenha direito a esse benefício, 

devem-se cumprir os seguintes critérios: 

• Residência unifamiliar; 

• Morador de sub-habitação (barraco) ou, se construção em alvenaria ou outro 

tipo, a área deverá ser de até 50 m²; 

• Consumidor monofásico de energia elétrica com consumo médio de até 

100 kWh/mês; 

• Estar adimplente com a Sanesul. Caso estiver inadimplente, deverá efetuar 

acordo para pagamento do débito; 

• Consumo mensal de até 20 m³; 

• Comprovar renda familiar até 1 (um) salário-mínimo. 

Conforme determinado na Portaria nº 198/2021/AGEPAN, a tarifa praticada no 

município de Três Lagoas/MS é a determinada para os municípios da “estrutura 

tarifária I”. Os valores vigentes, que vigoram desde 01 de julho de 2021 e são válidos 

até 30 de junho de 2022, são expostos na Tabela 5.  
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Tabela 5 – Estrutura tarifária para o serviço de esgotamento sanitário praticado pela empresa Sanesul no 
município de Três Lagoas/MS 

CATEGORIA FAIXA DE CONSUMO (m³) TARIFA DE ÁGUA (R$) TARIFA DE ESGOTO (R$) 

RESIDENCIAL 

00 a 10 4,73 2,37 

11 a 15 5,98 2,99 

16 a 20 6,38 3,19 

21 a 25 7,10 3,54 

26 a 30 7,33 3,67 

31 a 50 8,82 4,42 

Acima de 50 9,17 4,58 

COMERCIAL 
00 a 10 5,86 2,93 

Acima de 10 12,68 6,33 

INDUSTRIAL 
00 a 10 8,82 4,42 

Acima de 10 18,83 9,40 

PODER PÚBLICO 
00 a 20 6,12 3,07 

Acima de 20 24,97 12,48 

Fonte: Autores, a partir da Portaria Agepan nº 198 de 30 de julho de 2021. 

1.4.2 Receitas, Despesas e Investimentos no Sistema Público de Esgotamento 

Sanitário 

As informações sobre receitas e despesas oriundas do Sistema de Esgotamento 

Sanitário, pelo fato de serem tratadas como estratégicas, se tornam confidenciais e, 

portanto, de difícil acesso. Diante disso, buscando apresentar tais informações foi 

realizada a busca por dados desta natureza na base de dados do SNIS, onde algumas 

informações relacionadas à esfera financeira do serviço estão disponíveis de forma 

pública. Frisa-se que para desenvolvimento deste tópico foram compilados os dados 

relativos a 2011 a 2019, visto que os dados referentes a 2020 começaram a ser 

coletados em abril de 2021, portanto, não estavam disponíveis de forma que 

pudessem ser considerados. 

Em relação às receitas operacionais do município de Três Lagoas/MS, os dados 

fornecidos pelo SNIS apresentam valores crescentes de receitas diretas e indiretas 

entre 2011 e 2019 (Gráfico 7), sendo o último ano com dados disponíveis o que 

resultou em maior receita operacional para o serviço com R$ 12.534.981,97 obtidos 

de forma direta, ou seja, maior valor faturado resultante exclusivamente da aplicação 

de tarifas e/ou taxas. Além da receita proveniente do Sistema de Esgotamento 

Sanitário, em 2019 houve a arrecadação de R$ 36.587.338,26 oriundos do serviço 

público de abastecimento de água e R$ 5.997.773,68 por fontes indiretas. 
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Gráfico 7 – Receitas operacionais diretas totais do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de 
Esgotamento Sanitário e receitas indiretas totais do município de Três Lagoas/MS, entre os anos de 2011 
e 2019. 
Fonte: Autores, a partir de SNIS (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 

Há de se destacar que, frente aos dados de receitas operacionais, verificou-se que 

aquelas oriundas diretamente do SAA são predominantemente maiores que as 

indiretas totais e as diretas do Sistema de Esgotamento Sanitário, de forma que no 

período compreendido entre 2011 e 2019, as receitas operacionais diretas ao Sistema 

de Esgotamento Sanitário corresponderam a uma média de aproximadamente 18% 

da receita total faturada pela Sanesul. 

As despesas totais com os serviços (DTS) do sistema de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário são constituídas por: despesas de exploração (DEX); despesas 

com juros e encargos das dívidas (incluindo despesas decorrentes de variações 

monetárias e cambiais); despesas com depreciação, amortização do ativo diferido e 

provisão para devedores duvidosos; despesas fiscais ou tributárias não computadas 

na DEX, além de outras despesas com o sistema. Através das informações divulgadas 

no SNIS foi observado um comportamento crescente nas despesas ao longo dos anos 

da série analisada, culminando no valor de R$ 48.040.552,09 em 2019 (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 – Despesas totais com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do 
município de Três Lagoas/MS, entre 2011 e 2019. 
Fonte: Autores, a partir de SNIS (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 

Deste modo, a partir da análise do balanço dos valores de receitas operacionais totais 

do Sistema de Esgotamento Sanitário, neste caso envolvendo as receitas do SAA, 

além daquelas indiretas, e das despesas totais decorrentes dos serviços prestados 

pela Sanesul no município, foi possível verificar que a empresa contratada, 

considerando o período avaliado, apresentou superávit financeiro. Ademais, foram 

calculados e apresentados os saldos resultantes dos balanços financeiros anuais para 

o período analisado, a partir da diferença entre as receitas operacionais totais e 

despesas totais com os serviços. 

Neste contexto, avaliando o balanço geral financeiro para os anos apresentados no 

Gráfico 9, observa-se o comportamento de saldo superavitário desempenhado pela 

Sanesul, cujo balanço foi de R$ 58.798.669,35, somados os ganhos obtidos entre 

2011 e 2019. 

 
Gráfico 9 – Balanço financeiro entre receitas e despesas operacionais referentes aos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Três Lagoas/MS, entre 2011 e 2019. 
Fonte: Autores, a partir de SNIS (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 
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O Gráfico 10 apresenta os investimentos realizados pela Sanesul no Sistema de 

Esgotamento Sanitário para o município de Três Lagoas/MS no período entre 2011 e 

2019, os quais somaram um total de R$ 63.136.135,98, com destaque para 2018, 

quando ocorreu a aplicação mais expressiva (R$ 11.175.763,65), representando 

17,70% do total investido nesse horizonte. 

 
Gráfico 10 – Investimentos empregados pelo prestador de serviços (Sanesul) no Sistema de Esgotamento 
Sanitário no município de Três Lagoas/MS, no período de 2011 a 2019. 
Fonte: Autores, a partir de SNIS (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 
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TRATADOS PELO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Atualmente, no período do referido diagnóstico (em 2021), o esgoto tratado 

proveniente da ETE Planalto e da ETE Jupiá são lançados no mesmo ponto de 

emissário localizado no Rio Paraná, a jusante da barragem da Usina Hidrelétrica 

Engenheiro Sérgio Motta, também conhecida como Porto Primavera, nas 

coordenadas geográficas 20°48'40.20"S e 51°38'15.80"O. 

Com relação ao atendimento dos parâmetros de lançamento da classe de 

enquadramento do corpo hídrico, prevê-se que a concessionária responsável pelo 

Sistema de Esgotamento Sanitário atenda à legislação vigente. Considerando que o 

Rio Paraná é de domínio da união, a legislação vigente é a Resolução CONAMA 

nº 357 de 17 de março de 2005, alterada pelas Resoluções CONAMA nº 370/2006, 

nº 397/2008, nº 410/2009 e nº 430/2011, assim como complementada pela Resolução 

nº 393/2007. 
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Sendo assim, mensalmente são coletas amostras a montante e a jusante do ponto de 

lançamento do efluente tratado e encaminhado para o Laboratório Central da Sanesul 

em Campo Grande/MS, para análise dos parâmetros físicos, químicos e biológicos 

com base na Resolução CONAMA nº 357/2005 que estabelece os valores de acordo 

com o enquadramento do corpo hídrico.  

O trecho do Rio Paraná localizado na região do município de Três Lagoas/MS 

pertence a Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, divisão hidrográfica federal que até o 

presente momento não possui plano de enquadramento de corpos hídricos, sendo 

assim, a partir da resolução supracitada, estabelecido pelo Art. 42, as águas doces 

que não possuem estudo de enquadramento serão consideradas como Classe 2. 

Considerando a classe de água doce definida para o ponto de lançamento do efluente 

tratado pelas ETEs do município de Três Lagoas/MS, a Tabela 6 apresenta os valores 

estabelecidos como referência para os parâmetros analisados de acordo com a 

legislação vigente. 

Tabela 6 – Valores de referência dos parâmetros analisados, estabelecidos pela Resolução CONAMA 
nº 357/2005 para corpos hídricos Classe 2. 

PARÂMETRO VALOR DE REFERÊNCIA UNIDADE 

Temperatura do ar - ºC 

Temperatura da amostra - ºC 

pH 6,0 a 9,0 pH 

Condutividade elétrica - µS/cm 

Turbidez Até 100 UNT 

Cloreto total Até 250 mg/L 

Cor verdadeira Até 75 mg/L 

DBO5,20 Até 5 mg/L 

DQO - mg/L 

Fósforo Total Até 0,1 mg/L 

Nitrito Até 1,0 mg/L 

Nitrato Até10,0 mg/L 

Nitrogênio amoniacal total Até 3,7 mg/L para pH mg/L 

Oxigênio dissolvido Em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L mg/L 

Sólidos dissolvidos Totais Até 500 mg/L mg/L 

Coliformes termotolerantes (E. coli) 

Não deverá ser excedido um limite de 

1000 NMP/mL de E. coli em 80 % ou mais de pelo 

menos 6 (seis) amostras coletadas durante o 

período de um ano, com frequência bimestral 

NMP/100ml 

Nota: NMP = Número Mais Provável. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da Resolução CONAMA nº 357/2005. 
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A partir das referências estabelecidas pela CONAMA são avaliados os resultados dos 

parâmetros analisados nas amostras a fim de averiguar o atendimento do lançamento 

do efluente das ETEs em conformidade com os padrões estabelecidos legalmente. 

A Tabela 7 a seguir apresenta os resultados referentes às amostras coletadas em 

janeiro de 2021, a montante e a jusante do ponto de lançamento de efluentes da ETE 

Planalto e ETE Jupiá, no Rio Paraná, analisadas pelo Laboratório Central da Sanesul. 

Tabela 7 – Resultados dos parâmetros analisados no ponto de lançamento de efluentes, referente a janeiro 
de 2021. 

PARÂMETRO MONTANTE JUSANTE 

Temperatura do ar 31,4 ºC 31,2 ºC 

Temperatura da amostra 30 ºC 30 ºC 

pH 7,4 7,4 

Condutividade elétrica 53,8 µS/cm 54,8 µS/cm 

Turbidez <6,0 UNT <6,0 UNT 

Cloreto total <8,0 mg/L <8,0 mg/L 

Cor verdadeira <6,0 mg/L <6,0 mg/L 

DBO5,20 <1,0 mg/L <1,0 mg/L 

DQO <2,4 mg/L <2,4 mg/L 

Fósforo Total 0,1 mg/L 0,2 mg/L 

Nitrito <0,1 mg/L <0,1 mg/L 

Nitrato <0,9 mg/L <0,9 mg/L 

Nitrogênio amoniacal total <0,3mg/L <0,3mg/L 

Oxigênio dissolvido 6,9 mg/L 7,0 mg/L 

Sólidos dissolvidos Totais 62,0 75,0 mg/L 

Coliformes termotolerantes (E. coli) 20 UFC/100ml 10 UFC/100ml 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de informações da Sanesul (2021b). 

Em relação aos Coliformes termotolerantes, a Licença de Operação das ETEs e os 

resultados das amostras são calculados e apresentados de forma diferente do 

estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/2005, sendo apresentado nos 

resultados por UFC (Unidade Formadora de Colonias), enquanto a legislação vigente 

considera o NMP (Número Mais Provável). Portanto, sugere-se que haja a 

compatibilização da forma de calcular tal parâmetro biológico a fim de facilitar a 

fiscalização do cumprimento do estabelecido por lei. 

Ressalta-se que a partir dos valores apresentados são baseados nos registros dos 

documentos relativos ao monitoramento obtidos durante a visita em campo nas 

estruturas das ETEs de Três Lagoas/MS ocorrida em julho de 2021, observa-se que 

de modo geral, o lançamento do efluente encontra-se dentro dos padrões 
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estabelecidos pela resolução vigente para o corpo receptor, exceto para o parâmetro 

referente ao Fósforo Total, que a jusante excede o valor estabelecido. 

A Resolução CONAMA nº 357/2005 não estabelece valor padrão para a condutividade 

elétrica, porém, de acordo com Von Sperling (2007), águas naturais apresentam 

valores entre 0 e 100 µS/cm e em águas poluídas por efluentes domésticos podem 

chegar até 1000 µS/cm, sendo assim, o valor para a condutividade elétrica está dentro 

dos padrões para águas naturais. 

Da mesma forma, a legislação brasileira não estabelece valores para a Demanda 

Química de Oxigênio (DQO) na classificação dos corpos hídricos que influenciaria no 

lançamento de efluentes, e considerando que o Rio Paraná enquanto corpo receptor 

possui dominialidade da União por margear vários estados brasileiros, não há valores 

estabelecidos para este parâmetro.  

Sendo assim, apenas de forma comparativa, considerando que o estado de Mato 

Grosso do Sul e o estado de São Paulo também não estabelecem valores padrões 

para a DQO no efluente ou no corpo receptor, valendo-se de normativa vigente no 

estado do Paraná, um dos estados que margeiam o Rio Paraná, verificou-se que é 

estabelecido por meio da Resolução SEMA nº 21 de 22/04/2009 que os efluentes das 

ETEs somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água se 

obedecer ao valor máximo de 225 mg/L referente a Demanda Química de Oxigênio. 

Portanto, conforme os dados obtidos referentes a janeiro de 2021, o efluente na saída 

do sistema de tratamento do esgoto sanitário da ETE Planalto possuía DQO de 

221 mg/L e na ETE Jupiá de 59 mg/L, concentrações que atenderiam a preconização 

supramencionada utilizada como comparativo para a avaliação das estações 

presentes no município.  
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2 DIAGNÓSTICO DAS ALTERNATIVAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS 
ÁREAS RURAIS 

Este subcapítulo apresenta os aspectos relacionados ao Sistema de Esgotamento 

Sanitário na área rural do município de Três Lagoas/MS, representada pelo Projeto 

de Reassentamento Populacional Rural Piaba, Projeto de Assentamento (PA) Pontal 

do Faia e PA Vinte de Março. 

Para identificação do sistema de esgotamento sanitário nas áreas rurais do município 

foram realizadas visitas em campo nos assentamentos rurais a fim de averiguar as 

infraestruturas de esgotamento sanitário e complementarmente realizar a aplicação 

de questionários para percepção populacional em relação ao saneamento básico, que 

inclui o Sistema de Esgotamento Sanitário. Ressalta-se que devido as estruturas 

encontrarem-se na parte interna dos lotes e nem sempre o acesso permitido, houve 

dificuldade em realizar registros fotográficos das soluções individuais utilizadas pelos 

assentados para destinação final dos efluentes domésticos. 

Como mencionado anteriormente, o Sistema de Esgotamento Sanitário atende 

somente a sede urbana, tornando comum a implantação de soluções individuais em 

relação ao esgoto, como o uso de fossas, para destinação do efluente sanitário e 

(águas negras) e do efluente advindo das pias, tanques e ralos (águas cinzas). Nos 

tópicos a seguir apresenta-se a situação dos assentamentos quanto ao esgotamento 

sanitário. 

2.1 Projeto de Reassentamento Populacional Rural Piaba 

O Projeto de Reassentamento Populacional Rural Piaba está localizado a 

aproximadamente 46,07 km da sede municipal de Três Lagoas/MS, especificamente 

nas coordenadas geográficas 20°45'28.63"S e 52°9'48.80"O. 

Com uma área de 764,9012 km², 14 (quatorze) lotes disponíveis e 6 (seis) famílias 

assentadas (INCRA, 2021), o Assentamento Piaba dispõe de energia elétrica e 

abastecimento de água através de poços comunitários e individuais, sendo também 

verificado durante a visita de campo que os assentados possuem estrutura de 

banheiro sanitário em suas residências. 
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Portanto, por se tratar de uma área rural e não possuir serviços do sistema de 

esgotamento sanitário, a população utiliza fossas para a destinação final dos efluentes 

domésticos considerados como águas negras advindas dos sanitários e águas cinzas 

de tanques, pias e ralos. 

Conforme exposto anteriormente, as fossas negras não são alternativas 

ambientalmente adequadas, uma vez que possuem alta susceptibilidade de 

contaminação do solo quando construídas erroneamente, assim como a 

contaminação da água utilizada para abastecimento humano, dessedentação animal 

e irrigação. Portanto, sugere-se que estas estruturas sejam substituídas quando 

possível pelas fossas sépticas ou demais alternativas sustentáveis, contribuindo com 

a saúde pública e evitando poluição no meio ambiente. 

A seguir, na Figura 95 apresenta-se o Assentamento Rural Piaba, situado no 

município de Três Lagoas/MS. 

  

Figura 95 – Registros fotográficos do Assentamento Piaba, no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 12 de agosto de 2021. 

2.2 Projeto de Assentamento Pontal do Faia 

O Projeto de Assentamento (PA) Pontal do Faia está localizado a aproximadamente 

20,45 km da sede municipal de Três Lagoas/MS, com acesso pela BR-158 nas 

coordenadas geográficas 20°36'36.16"S e 51°39'48.00"O. 

De acordo com o INCRA (2021), o PA Pontal do Faia possui 45 assentados, em uma 

área de 1322,6944 km², possuindo energia elétrica e abastecimento de água por meio 
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de poços individuais e comunitários, assim como constatado a instalação de sanitários 

nas residências. 

Como destacado anteriormente, devido ao sistema de esgotamento sanitário que não 

abrange áreas rurais, a população residente no assentamento utiliza de soluções 

individuais (tais como fossas) para destinação final dos efluentes domésticos, 

incluindo águas negras e águas cinzas, sendo constatado durante a visita em campo 

que nem sempre as estruturas são devidamente executadas. 

Portanto, considerando que fossas negras como destinação final do efluente são 

potencialmente poluidores do solo e lençol freático, que a população faz uso de poços 

para captação de água para o abastecimento humano, dessedentação animal e 

irrigação e que não faz nenhum tipo de tratamento prévio, recomenda-se o uso de 

fossas sépticas ou modelos sustentáveis, que são alternativas melhores para saúde 

pública e para o meio ambiente. 

A seguir, a Figura 96 apresenta o Assentamento Rural Pontal do Faia, no município 

de Três Lagoas/MS. 

  

Figura 96 – Registros fotográficos do Assentamento Pontal do Faia, no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 04 de agosto de 2021. 

2.3 Projeto de Assentamento Vinte de Março 

O Projeto de Assentamento (PA) Vinte de Março está localizado a aproximadamente 

30,67 km da sede municipal do município de Três Lagoas/MS, nas coordenadas 

geográficas 20°46'33.22"S e 52° 1'20.73"O. 
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Com área total 1.491,1338 km² e 69 famílias assentadas (INCRA, 2021), o PA Vinte 

de Março é atendido com iluminação pública e possui abastecimento de água para 

consumo humano por meio de poços individuais e comunitários, assim como é 

utilizada a água também para dessedentação animal e irrigação. 

Em relação aos efluentes domésticos, as residências possuem estrutura de sanitários 

instalados em suas residências e por não haver rede de sistema de esgotamento 

sanitário os assentados utilizam de soluções individuais para destinação final das 

águas negras dos sanitários e de águas cinzas, advindas de tanques, pias e ralos. 

Por meio de visita em campo foi constatado que a população utiliza majoritariamente 

de fossas negras, destacando-se um assentado que faz utilização o tratamento do 

efluente complementar por meio do círculo de Bananeira, uma forma alternativa de 

tratar o esgoto de maneira sustentável, não prejudicando o meio ambiente. Portanto, 

considerando que a população faz captação de água por meio de poços e não 

costuma ser feito nenhum tratamento prévio da água, evidencia-se a necessidade de 

substituição da utilização das fossas negras por alternativas que não poluam o meio 

ambiente, consequentemente contribuindo com a saúde pública. 

A Figura 97 a seguir, apresenta o Assentamento Rural Vinte de Março, situado no 

município de Três Lagoas/MS. 

  

Figura 97 – Registros fotográficos do Assentamento Vinte de Março, no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 05 de agosto de 2021. 
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3 PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA ACERCA DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DAS ALTERNATIVAS UTILIZADAS PELA 
POPULAÇÃO RURAL 

Este capítulo tem por finalidade proporcionar a participação e representação da 

população no processo de formulação do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) do município de Três Lagoas/MS, sendo estas ações adotadas pela Política 

Nacional de Saneamento Básico como meio de equidade social e territorial no acesso 

ao saneamento básico. 

Assim, durante a etapa de campo do Diagnóstico, foram percorridas as áreas urbanas 

e rurais do município com o objetivo de conhecer e integrar ao PMSB a percepção da 

população sobre o saneamento básico, tendo o esgotamento sanitário como uma de 

suas vertentes. 

Deste modo, foram realizadas entrevistas com pessoas residentes na sede urbana, 

distritos e assentamentos, com o intuito de obter relatos sobre questões relacionadas 

a destinação dos efluentes domésticos produzido nas moradias, bem como de 

episódios de lançamento de esgoto a céu aberto, extravasamento de esgoto de 

efluentes domésticos nas fossas negras, entre outros aspectos relacionados ao 

esgoto e aos demais eixos do saneamento, tanto na esfera estrutural quanto 

operacional. 

Tais informações agregaram significativamente para o detalhamento da situação atual 

do município em relação ao sistema de esgotamento sanitário, sendo importantes 

para orientação do planejamento, bem como para as ações e tomadas de decisões 

que serão desenvolvidas nas etapas consecutivas do PMSB. 

Menciona-se que este subcapítulo apresenta de forma subjetiva as principais 

informações obtidas, características e pontos específicos de cada localidade visitada, 

além de apresentar alguns registros fotográficos das entrevistas realizadas in loco, 

procurando incluir a população três-lagoense da sede urbana (Quadro 2), dos distritos 

urbanos (Quadro 3 e Quadro 4) e assentamentos em área rural (Quadro 5 ao Quadro 

7) no processo de revisão e atualização do PMSB.   
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Quadro 2 – Síntese das entrevistas realizadas na sede urbana do município de Três Lagoas/MS. 

SEDE URBANA DE TRÊS LAGOAS 

• A sede urbana do município de Três Lagoas/MS é 
dotada de rede de energia elétrica, inclusive 
fornecendo energia elétrica às infraestruturas do 
sistema de esgotamento sanitário; 

• Possui sistema de abastecimento de água, além de 
vias pavimentadas em sua maioria; 

• Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, 
observa-se que a maior parte da população da sede 
urbana é atendida por este serviço – no ano de 2020, 
98% da população da sede urbana possuía 
atendimento pela rede de esgoto; 

• A população não atendida pelo Sistema de 
Esgotamento Sanitário, deve optar por soluções 
individuais de destinação do efluente doméstico. Na 
sede urbana do município, a maioria dos moradores 
adotam as fossas negras como forma de destino do 
esgoto doméstico;  

• Poucos entrevistados relatam o lançamento de esgoto clandestino à céu aberto ou estruturas de fossas 
danificadas. Entretanto, constatou-se algumas estruturas não seladas ou seladas de forma improvisada. 

• Da mesma forma, poucos entrevistados relataram vazamento do efluente em dias de chuva ou cheiro 
característico de esgoto até suas casas, sendo a maioria classificando a ocorrência como quase nunca ou 
nunca  

• Um dos entrevistados relata água do abastecimento público com cheiro de esgoto; 
• Durante a visita em campo para entrevista foi constatado lançamento de águas cinzas, vindas de tanques, pias 

e ralos, diretamente no solo; 
• Menciona-se que a maioria das fossas negras verificadas durante a fase de campo estavam em calçadas de 

passeio público da sede urbana; 
• Em relação a pragas, a maioria dos entrevistados relatam a presença frequente de moscas, mosquitos, baratas 

e ratos; 
• Dos entrevistados que possuem atendimento a rede de esgoto, os usuários classificam o serviço de 

esgotamento sanitário do município como Bom ou Regular. 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 
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Quadro 3 – Síntese das entrevistas realizadas no distrito de Arapuá no município de Três Lagoas/MS. 

DISTRITO DE ARAPUÁ 

• O Distrito de Arapuá dispõe de rede pública de 
abastecimento de água e iluminação pública, além de 
parte das vias com pavimentação asfáltica. 

• O distrito não possui rede pública de esgotamento 
sanitário, sendo adotado pela maioria da população 
as soluções individuais de destinação de efluentes 
domésticos, como é o caso da fossa negra. Quanto a 
destinação dos efluentes domésticos, os moradores 
utilizam-se das fossas negras; 

• Os entrevistados não relatam lançamento de esgoto 
à céu aberto, despejados no solo ou corpos hídricos, 
assim como não foi relatado estruturas de fossas 
danificadas; 

• A maioria dos residentes do distrito não relataram 
anormalidades quanto ao uso da fossa negra, quase 
nunca ou nunca apresentando extravasamento em 
dias chuvosos ou mau cheiro até suas residências; 

• Quanto a pragas, a maioria relata a aparição com 
frequência de moscas, mosquitos e baratas, sendo 
raramente observado a presença de ratos. 

 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 12 de agosto de 2021. 
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Quadro 4 – Síntese das entrevistas realizadas no distrito de Garcias no município de Três Lagoas/MS. 

DISTRITO DE GARCIAS 

•  As vias do distrito de Garcias não possuem 
pavimentação asfáltica, entretanto possuem 
iluminação pública e as moradias contam com rede 
de energia elétrica; 

• O abastecimento de água para consumo da 
população é através de poços comunitários e 
individuais. 

• O distrito não é atendido com rede coletora de 
esgotos; 

• As residências visitadas adotam predominantemente 
as fossas negras como destinação final de efluentes 
domésticos; 

• Ainda, segundo os moradores do assentamento não 
existe vazamento de esgoto nos dias de chuva, além 
disso, não foi relatado mau cheiro vindo das fossas 
até suas residências; 

• Em relação as pragas, a maioria dos entrevistados 
não relatam aparição frequente de moscas, 
mosquitos, baratas e ratos, sendo considerada a 
frequência como quase nunca ou nunca. 

 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 12 de agosto de 2021. 
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Quadro 5 – Síntese das entrevistas realizadas no Assentamento Piaba no município de Três Lagoas/MS. 

 PROJETO DE REASSENTAMENTO PIABA 

• O Reassentamento Piaba dispõe de energia elétrica, 
as vias não são pavimentadas, entretanto possuem 
iluminação pública, bem como a população possui 
abastecimento de água através de poços individuais 
e comunitários; 

• A residências possuem instalação de sanitários; 
• Os moradores do assentamento possuem em sua 

maioria as fossas para a destinação dos efluentes 
domésticos, incluindo águas negras e águas cinzas; 

• Não foi relatado nenhum episódio de extravasamento 
de esgoto em dias de chuva, lançamento de esgoto a 
céu aberto na região ou mau cheiro característico que 
possa ser sentido dentro das residências; 

• Nenhum dos assentados entrevistados necessitaram 
do serviço de limpa-fossa. 

• Os entrevistados afirmam possuir poços individuais 
para consumo humano, dessedentação animal e 
irrigação, não realizando nenhum tipo de tratamento 
prévio ao consumo. 

• Os entrevistados classificam como Sempre ou Às 
Vezes a frequência em que aparecem pragas como 
moscas, mosquitos, baratas e ratos. 

 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 12 de agosto de 2021. 
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Quadro 6 – Síntese das entrevistas realizadas no Assentamento Pontal do Faia no município de Três 
Lagoas/MS. 

PROJETO DE ASSENTAMENTO PONTAL DO FAIA 

• O Assentamento Pontal do Faia é atendido com rede 
de energia elétrica e as vias não são pavimentadas; 

• As residências possuem estrutura de banheiro 
sanitário; 

• A fossa é a estrutura utilizada como destinação final 
dos efluentes domésticos, incluindo águas negras de 
sanitários e águas cinzas de tanques, pias e ralos; 

• Os entrevistados não relatam lançamento de esgoto 
à céu aberto ou fossas com estrutura danificada; 

• Ainda, segundo os moradores do assentamento não 
existe vazamento de esgoto nos dias de chuva, além 
disso, não foi relatado a existência de odores que 
possam ser oriundos das fossas; 

• Nenhum dos assentados necessitou de utilizar o 
serviço de limpa-fossa em suas residências. 

• Constatou-se que os entrevistados fazem captação 
de água por meio de poços individuais e que não 
realizam nenhum tratamento prévio ao consumo 
humano, sendo utilizada a água também para 
dessedentação animal e irrigação; 

• Os entrevistados em sua maioria não relatam a 
aparição com frequência de pragas como moscas, 
mosquitos, baratas e ratos. 

 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 04 de agosto de 2021. 
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Quadro 7 – Síntese das entrevistas realizadas no Assentamento Vinte de Março no município de Três 
Lagoas/MS. 

PROJETO DE ASSENTAMENTO VINTE DE MARÇO 

• O Assentamento Vinte de Março possui rede de 
energia elétrica; 

• Os moradores do assentamento utilizam poços 
comunitários e individuais e não realizam nenhum tipo 
de tratamento prévio ao consumo, que inclui o 
consumo humano, dessedentação animal e irrigação; 

• Quanto a destinação dos efluentes domésticos, os 
moradores utilizam-se das fossas, destacando-se um 
dos assentados que utiliza tratamento complementar 
com círculo de bananeira; 

• Os entrevistados não relataram lançamento de esgoto 
à céu aberto ou estruturas danificadas, assim como 
não utilizam o serviço de limpa-fossas; 

• Não houve relato quanto a possíveis 
extravasamentos de esgotos domésticos em dias 
chuvosos, assim como não relatado lançamento 
clandestino de esgoto no solo ou corpos hídricos e 
não sendo observado cheiro característico de esgoto 
das fossas às residências; 

• Em relação ao aparecimento de pragas, parte dos 
entrevistados relaram a presença de moscas, 
mosquitos, baratas e ratos. 

 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 04 de agosto de 2021. 
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4 ANÁLISE DO CONTRATO Nº 001/2011 E DO PRIMEIRO TERMO DE REVISÃO 
CONTRATUAL 

Com o intuito de facilitar a análise acerca das principais informações sobre o Contrato 

de Programa nº 001/2011 e o Primeiro Termo de Revisão Contratual proposto pela 

Sanesul, buscou-se elencar as mudanças, problemáticas e inferências mais 

significativas identificadas no Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Três 

Lagoas/MS, de modo a evidenciar as constatações trazidas pelos relatórios de 

desempenho e fiscalização da AGEMS. Assim, tal síntese será exposta nos tópicos 

subsequentes: 

• As metas contratuais sofreram alterações positivas em relação as metas de 

cobertura, prospectando atingir uma cobertura mínima de 99% da população 

urbana a partir de 2023 e mantendo-se fixo até o ano de 2041; 

• No que diz respeito ao tratamento de esgoto, as metas contratuais mantiveram-

se constantes durante todo o período de vigência, sempre igual ou superior ao 

índice de tratamento de 95% do esgoto coletado; 

• Em termos de qualidade de tratamento referente a remoção da carga poluidora, 

as metas contratuais sofreram substancial piora para o Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS, alterando a meta de 73% em 

remoção de carga poluidora fixada pelo Contrato de Programa nº 001/2011 

para a meta de 60% no Primeiro Termo de Revisão Contratual até o final de 

sua vigência; 

• Quantos aos investimentos para o Sistema de Esgotamento Sanitário, 

conforme apresentado no Plano de Investimento da Sanesul, estão previstos 

R$ 47.424.112,69 durante o período de 2019 até o final da vigência do contrato 

(2041), não inclui os valores de “Outros Investimentos” de R$ 24.545.434,62. 

4.1 CONTRATO DE PROGRAMA Nº 001/2011 

O Contrato de Programa nº 001/2011, celebrado entre o município de Três Lagoas/MS 

(contratante) e a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S. A. – Sanesul 

(contratada), objetiva a exploração dos serviços públicos de saneamento básico nas 

temáticas de abastecimento de água e esgotamento sanitário na área urbana do 

município. 
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O Contrato de Programa possui prazo de vigência de 30 (trinta) anos, contados a partir 

da data da assinatura de 11 de fevereiro de 2011, estabelecendo metas de 

atendimento e qualidade dos serviços, devendo ser revisadas com periodicidade 

quadrienal. Ainda, é de responsabilidade da Sanesul a obtenção das licenças 

ambientais e outorgas de uso dos recursos hídricos necessárias à execução das obras 

destinadas ao cumprimento de metas e objetivos. 

Durante todo o prazo de vigência do contrato, a contratada deve prestar os serviços 

públicos de saneamento básico visando o pleno e satisfatório atendimento dos 

usuários e permitindo, sempre que possível, o controle social. Assim, espera-se que 

o serviço atinja, gradualmente, condições efetivas de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia em sua prestação e 

cobrança aos usuários. 

Ademais, é direito do usuário ser assistido pelo serviço público de saneamento básico 

em condições adequadas, recebendo, também, toda informação necessária ao 

interesse individual ou coletivo. Por outro lado, é seu dever contribuir para a 

preservação e o bom funcionamento dos serviços e de seus sistemas, comunicando 

irregularidades observadas em sua execução, bem como mantendo a integridade de 

instalações internas. Cabe ao usuário, ainda, o pagamento da tarifa cobrada pela 

contratada, sendo passível de penalidades legais na ocorrência de inadimplência ou 

de danos materiais ou pessoais advindos da má utilização de suas instalações. 

Quanto à regulação e à fiscalização desses serviços, cabem à Agência Estadual de 

Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS), através do 

Convênio de Cooperação nº 001/2011 formalizado com a Prefeitura Municipal de Três 

Lagoas/MS, as atividades de organização, regulação e fiscalização da prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico, que inclui o acompanhamento das ações da 

contratada nas áreas técnica, operacional, de atendimento, econômica, contábil, 

financeira e tarifária. 

Nesse âmbito, foi constatado pela AGEMS, no Relatório de Fiscalização por 

Monitoramento Sanesul – Três Lagoas – nº 026/2018, que não houve a revisão 

contratual das metas de atendimento e qualidade dos serviços dentro do prazo de 

quatro anos (vencido em 2015), conforme estabelecido na Cláusula Terceira do 

Contrato de Programa nº 001/2011. De modo que essa demanda foi atendida apenas 
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em 2019, com a celebração do Primeiro Termo de Revisão Contratual, 8 anos após o 

início dos serviços prestados pela Sanesul em Três Lagoas/MS. 

4.2 PRIMEIRO TERMO DE REVISÃO CONTRATUAL 

Em fevereiro de 2019, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS (PMTL) assinou o 

Primeiro Termo de Revisão Contratual referente ao Contrato de Programa 

nº 001/2011, que dita sobre a atualização das metas de atendimento e qualidade dos 

serviços, bem como traz o novo plano de investimento para a prestação de serviços 

públicos de saneamento básico, mais especificadamente dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário para o período de 2019 a 2041. 

Neste sentido, a partir de uma análise dos seis indicadores das Metas de Atendimento 

e Qualidade dos Serviços, apresentadas pelo Contrato de Programa nº 001/2011 e o 

Primeiro Termo de Revisão Contratual, verificou-se mudanças cruciais para o Sistema 

de Esgotamento Sanitário, apresentadas nos tópicos a seguir. 

4.2.1.1 Cobertura mínima do Sistema de Esgotamento Sanitário 

A meta contratual para a cobertura mínima do Sistema de Esgotamento Sanitário, a 

partir da cobertura atual de 54,9% em 2011, foi inicialmente estabelecida de forma 

que atingisse 95,6% da população em 2016, sendo posteriormente reduzida para 

87,0% no Primeiro Termo de Revisão Contratual em 2019 e alterada positivamente 

para a meta de 99,0% a partir do ano de 2023, mantendo-se constante durante todo 

o período de vigência, conforme apresentado no Gráfico 11. 



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

188 

 
Gráfico 11 – Comparativo das metas do índice de cobertura mínima do Sistema de Esgotamento Sanitário 
do Contrato de Programa e Primeiro Termo de Revisão Contratual. 
Fonte: Autores. 

4.2.1.2 Controle do Tratamento de Esgoto 

As metas contratuais de controle do tratamento de esgoto mantiveram-se constantes 

durante todo o período de vigência, sempre igual ou superior ao índice de tratamento 

de 95% do esgoto coletado. 

4.2.1.3  Controle da remoção de cargas poluidoras 

As metas contratuais referentes ao controle de remoção de cargas poluidoras 

sofreram substancial piora para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Três 

Lagoas/MS em termos de qualidade de tratamento, passando-se de um índice de 

remoção de carga poluidora, fixada pelo Contrato de Programa nº 001/2011, de 73% 

para o índice de 60% no Primeiro Termo de Revisão Contratual para até o fim do 

horizonte, conforme ilustrado no Gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Comparativo das metas do índice de remoção da carga poluidora no Sistema de Esgotamento 
Sanitário do Contrato de Programa e Primeiro Termo de Revisão Contratual. 
Fonte: Autores. 

Além disso, importante se destacar que, para esta meta em específico, deve-se ter 

em vista os enquadramentos dos recursos hídricos, instrumento da Política Nacional 

de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/97) e seus padrões, instituídos pela 

Resolução CONAMA nº 357/2005, conforme apresentado no item 1.5 (pág. 168). 

5 ANÁLISE DE PERFORMANCE 

Este capítulo foi elaborado com o intuito de caracterizar o desempenho da Sanesul na 

prestação dos serviços de esgotamento sanitário no município de Três Lagoas/MS, 

no que diz respeito ao atendimento das metas contratuais constantes no Contrato de 

Programa nº 001/2011 e seu respectivo Primeiro Termo de Revisão Contratual. 

Para isso, foram consultadas séries históricas de indicadores quantitativos e 

qualitativos dos referidos serviços no Sistema Nacional de Informação em 

Saneamento (SNIS), para os anos de 2011 a 2019, bem como os Relatórios Anuais 

de Desempenho (RAD) disponibilizados pela AGEMS para 2011 a 2020. Nesse 

quesito, vale mencionar que os dados referentes a 2011, 2012 e 2013 foram 

compilados em único documento, o Relatório Anual de Desempenho - 2013. 

5.1  Sistema de Esgotamento Sanitário 

No que se refere ao Sistema de Esgotamento Sanitário, observa-se a evolução na 

cobertura do serviço e no atendimento à população. Cumpre observar que as metas 

contratuais estabelecidas são referentes a cobertura do esgotamento sanitário, 

conforme exposto anteriormente, com dados apresentados pelo ente regulador 
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(AGEMS), e desde 2018 o índice de cobertura apresenta valores acima do 

estabelecido no Primeiro Termo de Revisão Contratual, ultrapassando a meta de 

87,0% de cobertura do serviço de esgotamento sanitário. O Gráfico 13 a seguir 

apresenta o índice de cobertura e o índice de atendimento, em relação ao 

esgotamento sanitário no município de Três Lagoas/MS. 

 
Gráfico 13 – Índices de cobertura e atendimento para o Sistema de Esgotamento Sanitário em Três 
Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de AGEMS (2014, 2015, 2016, 2017a, 2018, 2019, 2020, 2021a) e SNIS (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020). 

Quanto ao índice de tratamento de esgoto, o Gráfico 14 indica que desde 2011 a 

porcentagem de esgoto tratado apresenta-se acima da meta contratual estabelecida 

em 90%, realizando o tratamento de 100% do efluente doméstico gerado por meio 

das Estações de Tratamento de Esgoto do município de Três Lagoas/MS. 

 
Gráfico 14 – Índice de tratamento de esgoto no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de AGEMS (2014, 2015, 2016, 2017a, 2018, 2019, 2020, 2021a) e SNIS (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020). 
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Considerando a remoção da carga poluidora, que teve redução da meta estabelecida 

inicialmente de 73% para 60% a partir do Primeiro Termo de Revisão Contratual em 

2018, as Estações de Tratamento de Esgoto, de acordo com os relatórios da AGEMS, 

atingem a meta no tratamento do efluente doméstico gerado no município, estando 

sempre acima de 60%, conforme apresentado no Gráfico 15 a seguir. 

 
Gráfico 15 – Índice de remoção da carga poluidora nas ETEs do município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores, a partir de AGEPAN (2014, 2015, 2016, 2017a, 2018, 2019, 2020, 2021a). 

Além dos índices já apresentados, a partir de dados publicados nos Relatórios Anuais 

de Desempenho formulados pela AGEMS (antiga Agepan) e nos Diagnósticos dos 

Serviços de Água e Esgoto disponibilizados pelo SNIS até 2019, elaborou-se a Tabela 

8, que caracteriza a evolução física do Sistema de Esgotamento Sanitário no 

município de Três Lagoas/MS. 

Tabela 8 – Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS entre 2011 e 2020. 

ANO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cobertura (%) 54,90 - 80,54 99,00 99,00 73,70 83,24 87,27 98,08 99,67 

Atendimento (%) 32,85 36,44 42,42 52,65 57,72 67,05 69,53 79,77 94,35 98,00 

Ligações ativas (unid.) 10.497  14.495 18.024 19.710 22.534 23.716 28.024 33.854 35.675 

Extensão de rede (km) 89,10  90,02 99,28 141,93 142,14 142,47 142,63 486,74 672,68 

Fonte: Autores, a partir de AGEMS (2014, 2015, 2016, 2017a, 2018, 2019, 2020, 2021a), SANESUL (2021a) e SNIS (2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 

No período de vigência do Contrato de Programa nº 001/2011 e seu respectivo 

Primeiro Termo de Revisão Contratual, o desenvolvimento do Sistema de 

Esgotamento Sanitário é marcado pela evolução constante da cobertura e 

atendimento do serviço de esgotamento sanitário, além da extensão da rede de 

esgoto e quantidade de ligações ativas, destacando-se 2019 e 2020 com aumento 

73%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Índice de Remoção da Carga Poluidora DBO5,20

AGEPAN (ETE Jupiá) AGEPAN (ETE Planalto)

Contrato de Programa n° 001/2011 Primeiro Termo de Revisão Contratual

Índice de Remoção da Carga Poluidora - DBO5,20 sempre superior a 60% para as ETEs municipais.



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

192 

significativo da quilometragem, correspondendo aos altos investimentos recentes para 

melhorias nas infraestruturas de saneamento básico. 

Portanto, observa-se a tendência no cumprimento das propostas contratuais, 

principalmente no que diz respeito a abrangência do sistema de esgotamento 

sanitário, em constante crescimento a partir da evolução física do sistema de acordo 

com a demanda do crescimento populacional. 
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6 PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Prognóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário contempla a formulação de 

projeções e cenários que possibilitam o conhecimento das demandas futuras pelos 

serviços de esgotamento sanitário do município de Três Lagoas/MS, permitindo a 

construção de visões de futuro que embasarão estratégica de mecanismo 

viabilizadores do alcance dos objetivos e metas através de diretrizes, Programa, 

Projetos e Ações propostas neste Plano.  

Neste sentido, este capítulo foi estruturado com dois cenários distintos e hipotéticos: 

um Tendencial e outro Desejável, de forma que se transforme as incertezas do 

ambiente em condições racionais para a tomada de decisões, a partir de fatores 

críticos estabelecidos para a evolução do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Em seguida, são apresentados os estudos de demanda do sistema que estabelecem 

as necessidades futuras a serem atendidas pelo município para o horizonte temporal 

considerado (2023 a 2042) do presente instrumento de gestão. 

Para isto, foram analisados os dados históricos disponíveis na base de dados do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), sendo utilizado as 

informações disponibilizadas a partir de 2011 (ano em que a Empresa de Saneamento 

de Mato Grosso do Sul – Sanesul, responsável pelo Sistema de Esgotamento 

Sanitário, passou a atuar no município conforme o contrato vigente formalizado com 

a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS) até último ano disponibilizado pelo SNIS 

de 2020. E ainda, informações das demandas atuais sobre o Sistema de Esgotamento 

Sanitário recebidos pela empresa concessionária responsável referente ao período de 

2015 a 2020 completos e a parcial até julho de 2021 (SANESUL, 2021b), englobando 

os principais índices e variáveis que caracterizam o sistema que atende, atualmente, 

a população da sede municipal de Três Lagoas/MS. 

Sendo assim, a partir do panorama do serviço ofertado e realizado, em função das 

projeções populacionais estimadas para o município, em especial a fração urbana 

para a qual é previsto o atendimento pela Sanesul, foram prognosticadas as variáveis 

que definirão a provável demanda pelo sistema para o horizonte de projeto pré-

definido (2023 - 2042), sob a ótica dos dois cenários hipotéticos: o Tendencial e o 

Desejável. A cenarização possui como objetivo principal delinear o planejamento que 



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

194 

será posteriormente consolidado através da estruturação do Cenário Planejado, que 

será tratado na etapa de Planejamento, produto componente da atualização do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Três Lagoas/MS. 

Deste modo, este estudo objetiva munir o processo de revisão e atualização do PMSB, 

envolvendo uma visão de futuro acerca do Sistema de Esgotamento Sanitário a fim 

de embasar a proposição dos Programas, Projetos e Ações, considerando distintos 

comportamentos dos fatores analisados e, assim, propiciar a definição de melhores 

alternativas técnicas, tanto estruturais quanto não estruturais aplicáveis e compatíveis 

à realidade do município de Três Lagoas/MS. 

6.1 DESCRIÇÃO DOS CENÁRIOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

A construção de cenários objetiva transformar as incertezas do ambiente em 

condições para a tomada de decisões, servindo de referencial para a elaboração do 

planejamento estratégico do município de Três Lagoas/MS para o Sistema de 

Esgotamento Sanitário. Para tanto, inicialmente, foram definidos os fatores críticos 

sobre essa vertente para, posteriormente, serem estabelecidos dois cenários 

hipotéticos, ou seja, caminhos possíveis em direção ao futuro: o Tendencial e o 

Desejável. 

O processo de construção dos cenários alternativos do planejamento proposto tem 

como ponto de partida a definição dos fatores críticos para a evolução do Sistema de 

Esgotamento Sanitário no município, durante o horizonte temporal de 20 anos (2023 

a 2042), apresentados na Figura 98. 

 
Figura 98 – Fatores críticos adotados para a estruturação dos cenários alternativos do prognóstico do 
Sistema de Esgotamento Sanitário para o PMSB de Três Lagoas/MS.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Assim, utilizando os fatores críticos elencados como principais itens ponderáveis, 

construíram-se dois cenários alternativos de evolução do Sistema de Esgotamento 

Sanitário, sendo um denominado como Cenário Tendencial, que foi concebido 

levando em consideração que a situação atual do sistema não sofreria grandes 

modificações, permanecendo índices menos promissores do ponto de vista da 

estruturação e melhoria na eficiência dos serviços prestados, ou seja, este cenário se 

aproxima da situação atual em termos de eficiência e sustentabilidade. 

Por outro lado, para o Cenário Desejável são consideradas mudanças mais 

expressivas para o sistema frente a realidade atual, as quais embora muitas vezes 

sejam desafiadoras, caso adequadamente planejadas e escalonadas ao longo do 

horizonte temporal de 20 anos previsto para o Plano, resultaria em interferências 

positivas para o Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Estas alterações são baseadas no alcance da plena conformidade às legislações 

vigentes através do emprego de recursos e tecnologias que favoreçam o atendimento 

de metas melhores que as previstas, a fim de que tais investimentos se convertam em 

melhoria para a população no que tange ao acesso ao esgotamento sanitário, a 

otimização das infraestruturas e equipamentos do sistema, reduzindo as ligações 

clandestinas e ampliando a abrangência dos serviços, ou seja, este cenário se 

aproxima da situação ideal em termos de sustentabilidade. 

Diante do exposto, com o objetivo de apresentar uma síntese dos principais fatores 

que interferem no desenvolvimento do processo de implementação do PMSB, 

elaborou-se o Quadro 8, no qual são relacionados os principais fatores críticos 

considerados na construção dos cenários hipotéticos mencionados. 

Quadro 8 – Síntese dos principais fatores incidentes na construção dos cenários alternativos de referência. 

FATORES CRÍTICOS CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO DESEJÁVEL 

Geração de esgoto 

Aumento gradativo, baseado no 
volume consumido de água (80% do 
volume de água consumido pela 
população atendida pelo Sistema de 
Esgotamento Sanitário). 

Crescimento não acentuado, baseado em 
80% do volume de água consumido pela 
população atendida pelo Sistema de 
Esgotamento Sanitário.  

Evolução da 
população atendida 

pelo Sistema de 
Esgotamento 

Sanitário 

Manterá o índice de atendimento 
(98,14%), considerando que o 
serviço será prestado somente à 
população da sede urbana.  

Atenderá a população da sede urbana e 
ocorrerá a implementação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário no Distrito de Arapuá 
a partir de 2033. A população residente no 
Distrito de Garcias e assentamentos rurais 
farão uso de soluções individuais adequadas 
(fossas sépticas e sumidouros).  

Qualidade do Esgoto 
Tratado 

Atendimento integral aos padrões e 
condições de lançamento de 
efluentes em corpo hídrico Classe 2, 

Atendimento integral aos padrões de 
lançamento, mantendo os padrões 
assimiláveis pelo corpo hídrico receptor de 
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FATORES CRÍTICOS CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO DESEJÁVEL 

estabelecidos pela Resolução 
CONAMA nº 357/2005, conforme os 
dados obtidos durante a elaboração 
do Diagnóstico Situacional. 

Classe 2, estabelecidos pela Resolução 
CONAMA nº 357/2005, a partir de estudo de 
autodepuração. 

Eficiência do 
Tratamento do 

Efluente 

Atendimento integral aos padrões e 
condições de eficiência de 
tratamento de efluente, em 
concordância com a Resolução 
CONAMA nº 430/2011, que 
complementa e altera a Resolução 
CONAMA nº 357/2005. 
Destaca-se que no Cenário 
Tendencial, os valores de 
concentração não excederão a 120 
mg/L, apresentando eficiência de 
remoção de DBO5,20 em 74,94% 
(média entre a eficiência das ETEs 
apresentada pela AGEMS). 

Atendimento integral aos padrões e 
condições de eficiência de tratamento de 
efluente, em concordância com a Resolução 
CONAMA nº 430/2011, que complementa e 
altera a Resolução CONAMA nº 357/2005. 
Destaca-se que no Cenário Desejável, os 
valores de concentração não excederão a 
120 mg/L, apresentando eficiência de 
remoção DBO5,20 em 93,00% e a evolução da 
eficiência de tratamento do efluente, de modo 
que atinjam os padrões necessários 
conforme a classe de enquadramento do 
curso hídrico receptor (Classe 2). 

Legislação Aplicável 

Arcabouço legal constantemente 
com alguma lacuna ou defasagem 
em relação às inovações.  

Arcabouço legal revisado e completo 
suprindo divergências e compatibilizado aos 
planejamentos municipais recém instituídos 
e/ou em processo de revisão e atualização. 

Fiscalização e 
Regulação 

Ente regulador com limitações para 
atuação mais frequente e efetiva, 
com agenda de trabalho de 
fiscalização programada (in loco) 
para avaliação periódica do Sistema 
de Esgotamento Sanitário. 

Ente regulador atuante e vigilante e definição 
de responsabilidades e competências de 
fiscalização. Atuação efetiva de verificador 
independente tecnicamente habilitado de 
concessões. 
Realização rotineiras de avaliações 
programadas orientadas pelas avaliações 
monitoradas. 

Estrutura 
Institucional 

Órgão Executivo e de Controle 
Social não atuante no âmbito 
municipal. 

Ativação do Órgão Executivo e de Controle 
Social com atualização da nomeação dos 
membros e efetivação de seu funcionamento 
através da definição de cronograma de 
reuniões e agenda com pautas a serem 
debatidas e planejadas. 

Educação Ambiental 
e Sensibilização da 

População 

Ações insuficientes. Ações suficientes e eficientes. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

6.2 ESTIMATIVA DO ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Define-se a cobertura do serviço de esgotamento sanitário como: a população com a 

disponibilidade da prestação do Sistema de Esgotamento Sanitário, ou seja, o índice 

de cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário é estabelecido a partir da 

população que possui rede coletora disponibilizada em sua residência, independente 

de usufruir ou não do serviço. 

Este fato é verificado uma vez que, apesar da existência de rede coletora na via, nem 

sempre os munícipes realizam a ligação da tubulação de esgoto de suas residências 

com a rede coletora de esgoto da concessionária. 
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Menciona-se ainda que, quando há rede coletora passando por uma determinada via 

é de responsabilidade do morador solicitar à concessionária a ligação do ramal predial 

de esgoto de sua residência com a rede coletora existente, ressaltando que de acordo 

com o Código de Obras de Três Lagoas/MS é proibido a utilização de fossas nas 

construções que possuem a disponibilidade de ligação ao sistema de esgotamento 

sanitário (Art. 30 da Lei nº 698, de 14 de maio de 1985) e ainda, o Código de Postura 

de Três Lagoas/MS (Art. 26 da Lei nº 2.418, de 23 de dezembro de 2009) proíbe o 

lançamento de qualquer resíduo líquido, provenientes de residências ou 

estabelecimentos comerciais, nas vias e logradouros públicos.  

Neste sentido, elucida-se que o Poder Público deve optar por campanhas para 

sensibilizar a população três-lagoense acerca da importância do encaminhamento 

adequado dos efluentes domésticos gerados em suas residências, prática esta que 

corrobora para a melhoria do saneamento básico no município. 

Desta maneira, partindo dos dados disponibilizados pela Agência Estadual de 

Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul – AGEMS (antiga Agepan) 

que calcula a cobertura do sistema a partir da relação da quantidade de economias 

(reais e factíveis) de água e de esgoto, foi elaborada a projeção até o final do horizonte 

temporal estabelecido. No Cenário Tendencial, assume-se que a concessionária 

responsável pelo Sistema de Esgotamento Sanitário, manteria a taxa de cobertura do 

sistema acima da meta contratual estabelecida em 99,0% pelo Primeiro Termo de 

Revisão Contratual do Contrato de Programa nº 001/2011 (SANESUL, 2019) e, 

considerando que não haveria investimentos significativos no Sistema de 

Esgotamento Sanitário, a taxa de cobertura seria mantida em 99,67% durante todo o 

período estipulado. No Cenário Desejável, considera-se que haveria melhorias nas 

infraestruturas do Sistema de Esgotamento Sanitário e o índice de cobertura atingiria 

99,99% já em 2023, conforme estabelecido pelo Primeiro Termo de Revisão 

Contratual e assim se manteria até o final do horizonte temporal, em 2042. 

Neste sentido, o Gráfico 16 apresenta a evolução do índice de cobertura do Sistema 

de Esgotamento Sanitário para o horizonte temporal deste Prognóstico (2023 - 2042) 

em ambos os cenários, Tendencial e Desejável. 
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Gráfico 16 – Evolução do índice de cobertura na sede urbana do Sistema de Esgotamento Sanitário de Três 
Lagoas/MS nos cenários Tendencial e Desejável para o horizonte temporal do PMSB. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

6.3 ESTIMATIVA DO ÍNDICE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

No que se refere ao índice de atendimento urbano do Sistema de Esgotamento 

Sanitário, foi adotado os valores apresentados pelo SNIS (2011 - 2020) e 

compatibilizados à projeção populacional urbana adotada no PMSB (Tomo I), a fim de 

elaborar a estimativa da população três-lagoense atendida. Neste sentido, no Cenário 

Tendencial o índice de atendimento urbano (Gráfico 17) se manteria na situação atual 

do sistema em 98,14% até o final do horizonte temporal com atendimento somente da 

população residente da sede urbana de Três Lagoas/MS. 

Em contrapartida, para o Cenário Desejável propõe-se uma proximidade da 

universalização do serviço de esgotamento sanitário. Para isso, em 2023 este índice 

seria de 98,26%, com atendimento somente aos residentes da sede urbana e, a partir 

de 2033 haveria a implementação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito 

de Arapuá, atingindo o índice de atendimento de 98,65% e atingiria 99,00% ao final 

do horizonte temporal (2042). 
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Gráfico 17 – Comparação do índice de atendimento urbano do Sistema de Esgotamento Sanitário entre os 
cenários Tendencial e Desejável para o horizonte temporal do PMSB. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

O índice de atendimento total do serviço de esgotamento sanitário correlaciona 

população total do município e a população atendida pelo Sistema de Esgotamento 

Sanitário, esta refere-se à população da sede urbana e do Distrito do Arapuá. 

Enquanto o Distrito de Garcias e os assentamentos rurais, devido aos domicílios terem 

uma distribuição esparsa, contaria com sistemas individuais de tratamento de esgoto 

com fossa séptica. Ressalta-se que para atendimento de Arapuá, seria necessário o 

investimento de uma estação de tratamento de esgoto (ETE) compacta e 

descentralizada para o tratamento do efluente mais próximo do local de geração. 

Devido ao exposto, o índice de atendimento total apresenta valores inferiores ao 

índice de atendimento urbano, conforme exposto na Tabela 9, no Cenário Tendencial 

haveria um aumento de 1,53% ao longo do horizonte, atingindo o índice de 96,88% e 

no Cenário Desejável em 2023 o índice seria de 95,53% e atingiria 97,72% em 2042, 

com aumento 2,29%. 

Tabela 9 – Estimativa anual do índice de atendimento total do Sistema de Esgotamento Sanitário no 
município de Três Lagoas/MS.  

ÍNDICE DE ATENDIMENTO TOTAL 

Ano Cenário Tendencial Cenário Desejável Ano Cenário Tendencial Cenário Desejável 

2023 95,42% 95,53% 2033 96,32% 96,82% 

2024 95,53% 95,68% 2034 96,39% 96,93% 

2025 95,63% 95,82% 2035 96,46% 97,04% 

2026 95,73% 95,96% 2036 96,53% 97,14% 

2027 95,82% 96,09% 2037 96,59% 97,25% 

2028 95,92% 96,22% 2038 96,65% 97,35% 

2029 96,00% 96,35% 2039 96,71% 97,44% 

2030 96,09% 96,47% 2040 96,77% 97,54% 

2031 96,17% 96,59% 2041 96,82% 97,63% 

2032 96,25% 96,71% 2042 96,88% 97,72% 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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A estimativa anual da população atendida pelo Sistema de Esgotamento Sanitário foi 

definida a partir da multiplicação dos índices de atendimento do esgotamento sanitário 

estabelecidos para cada cenário e pela população urbana projetada para o PMSB (ver 

Tomo I - Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais).  

Os resultados do Cenário Tendencial demonstraram a existência de atendimento pelo 

Sistema de Esgotamento Sanitário atendendo a maioria da população da sede 

urbana, sendo que ainda existiria alguns habitantes que deverão recorrer as soluções 

individuais durante todo o horizonte do Plano. Já para o Cenário Desejável existiria 

uma expectativa de crescimento maior com a inclusão do atendimento da população 

do Distrito de Arapuá a partir de 2033 (Gráfico 18). 

  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

O restante da população, caracterizada pela população rural, do Distrito de Garcias e 

dos assentamentos rurais, utilizaria soluções individuais para tratamento efetivo dos 

efluentes domésticos gerados. Contudo, tem-se a necessidade da realização de 

campanhas educativas a fim de conscientizar a população quanto a utilização de 

Cenário Tendencial Cenário Desejável

2023 120.759 120.903

2024 122.520 122.714

2025 124.235 124.482

2026 125.904 126.205

2027 127.528 127.883

2028 129.105 129.516

2029 130.635 131.102

2030 132.120 132.645

2031 133.560 134.145

2032 134.959 135.603

2033 136.313 137.018

2034 137.626 138.393

2035 138.895 139.724

2036 140.123 141.015

2037 141.309 142.264

2038 142.453 143.473

2039 143.553 144.638

2040 144.610 145.760

2041 145.623 146.839

2042 146.595 147.877
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Estimativa da população atendida pelo Sistema de Esgotamento Sanitário (2023-2042)

Gráfico 18 – Estimativa da população três-lagoense atendida pelo Sistema de Esgotamento Sanitário para 
os cenários Tendencial e Desejável durante o horizonte temporal deste PMSB. 



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

201 

sistemas individuais adequados que minimizem os impactos ao meio ambiente e 

assegurem a saúde pública, da mesma forma, é de suma importância que os cidadãos 

com cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário efetuem a ligação de esgoto de 

suas residências à rede coletora. 

6.4 ESTIMATIVA DA EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO 

A rede coletora de esgoto consiste no conjunto de tubulações e dispositivos 

acessórios, assentados nas vias públicas ou nos passeios, destinados a receber os 

efluentes captados dos coletores ou ramais prediais, consistindo na primeira etapa do 

Sistema de Esgotamento Sanitário que tem por finalidade conduzir o efluente coletado 

para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e, posteriormente ao tratamento, o 

lançamento em um corpo hídrico receptor. Assim, a estimativa do crescimento 

necessário da rede coletora de esgoto no futuro é de suma importância para subsidiar 

uma previsão antecipada dos possíveis investimentos financeiros necessários, bem 

como orientar o planejamento de sua implementação. 

Para isso, as projeções realizadas para os cenários hipotéticos foram baseadas na 

relação da extensão da rede coletora instalada e o número de ligações existentes. 

Assim, obteve-se o índice de 0,01768 km/ligação (ou 17,70 m/ligação) – considerando 

672,68 km de rede coletora, 38.049 ligações existentes até julho de 2021 (SANESUL, 

2021) e 3,17 habitantes por domicílios (IBGE, 2010). 

Com base nas informações descritas acima, para o Cenário Tendencial foi 

considerado um crescimento progressivo da extensão de rede coletora em 

decorrência do incremento da população a ser atendida pelo Sistema de Esgotamento 

Sanitário. Neste cenário, conforme apresentado no Gráfico 19, haveria a ampliação 

de 145,10 km de rede, equivalente ao acréscimo de 20,62% entre 2023 e 2042, 

passando de 703,85 km para 848,95 km. 

Em relação ao Cenário Desejável, considerou-se que a extensão da rede coletora de 

esgoto apresentará um acréscimo de 151,49 km (21,46%) no período estimado, 

passando de 706,03 km em 2023, para 857,52 km em 2042. Ressalta-se que a 

extensão no Cenário Desejável é maior se comparado com o Cenário Tendencial 

devido ao objetivo de se aproximar da universalização do sistema de esgotamento 
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sanitário do município, incluindo a prestação do serviço na área urbana do Distrito de 

Arapuá (IBGE, 2010). 

 
Gráfico 19 – Estimativa da extensão da rede coletora de esgotamento sanitário para o horizonte temporal 
de 2023 a 2042.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

É importante frisar que a projeção da extensão da rede de esgoto apresentada neste 

subcapítulo é apenas uma estimativa do comportamento deste fator durante o 

horizonte temporal do PMSB, considerando dados históricos. Portanto, para que se 

possa criar a rede coletora de esgoto devem ser elaborados projetos executivos de 

todas as infraestruturas componentes, priorizando as áreas com maior demanda. 

Ademais, é importante observar que a ocupação dos vazios urbanos, ao invés da 

expansão descontroladas da área urbanizadas, reflete positiva e diretamente nos 

custos da implantação da rede para garantir a universalização do serviço.  

6.5 ESTIMATIVA DA GERAÇÃO DE ESGOTO 

As estimativas da geração de esgoto foram obtidas através da previsão do volume de 

água consumido pela população atendida pelo Sistema de Esgotamento Sanitário (a 

partir do consumo per capita de água, ver Tomo II – Sistema de Abastecimento de 

Água) para cada um dos cenários hipotéticos, multiplicado pelo coeficiente de retorno 

de 0,8 (80%). Neste sentido, coeficiente de retorno foi estabelecido através das 

recomendações da ABNT NBR 9.649/1986 (ABNT, 1986a).2 

Portanto, a geração total de esgoto seguiria a tendência do volume de água 

consumida, assim em ambos os cenários ocorreria um incremento no volume de 

 
2 A ABNT NBR 9.649/1986 estabelece utilizar o valor de 0,8 caso inexistam dados locais comprovados oriundos de pesquisas, 

ou seja, adotar que 80% da água fornecida pelo sistema público de abastecimento de água é transformada em vazão de esgoto. 
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esgoto gerado no período entre 2023 e 2042 (horizonte de planejamento). Entretanto, 

no Cenário Tendencial observou-se um aumento mais expressivo de 32,49% na 

geração de esgoto no horizonte temporal, passando de 6.120.504,52 m³ em 2023 para 

8.109.300,44 m³ em 2042. Já no Cenário Desejável, a estimativa da geração de 

esgoto doméstico é de 5.945.282,31 m³ em 2023 e de 6.692.926,15 m³ em 2042, 

apresentando um aumento de 12,58% na geração de esgoto durante o período de 

2023 a 2042. 

Observa-se ainda no Gráfico 20 que o Cenário Desejável, embora haja evolução do 

Sistema de Esgotamento Sanitário quanto a extensão da rede e atendimento à 

população três-lagoense, apresenta menor volume de esgoto gerado ao final do 

horizonte temporal quando comparado ao Cenário Tendencial, sendo consequência 

da redução da estimativa do consumo de água pela população. 

 
Gráfico 20 – Estimativa da geração de esgoto na sede urbana para os cenários definidos no PMSB. 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Cenário Tendencial Cenário Desejável

2023 6.120.504,52 5.945.282,31

2024 6.239.756,79 5.986.329,95

2025 6.357.546,48 6.023.838,37

2026 6.473.789,34 6.057.809,24

2027 6.588.450,92 6.088.292,63

2028 6.701.496,80 6.115.338,70

2029 6.812.841,40 6.138.951,55

2030 6.922.552,49 6.159.274,13

2031 7.030.648,14 6.176.401,13

2032 7.137.199,29 6.190.470,88

2033 7.242.070,29 6.201.440,24

2034 7.345.385,48 6.263.657,18

2035 7.446.956,40 6.323.910,62

2036 7.546.908,91 6.382.332,28

2037 7.645.159,37 6.438.875,23

2038 7.741.729,89 6.493.581,92

2039 7.836.429,26 6.546.315,85

2040 7.929.278,70 6.597.119,42

2041 8.020.192,32 6.645.945,51

2042 8.109.300,44 6.692.926,15
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6.6 ESTIMATIVA DO VOLUME DE ESGOTO DESTINADO ÀS ETES 

Ressalta-se que atualmente (2022) em Três Lagoas/MS existem duas Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETEs) em operação: ETE Planalto e ETE Jupiá, que realizam 

somente o tratamento do esgoto doméstico, e uma nova ETE (em fase de construção), 

a ETE Souza Dias, que realizará o tratamento de esgoto doméstico e industrial. 

O volume de esgoto destinado às ETEs refere-se ao esgoto doméstico gerado pela 

população efetivamente atendida pelo Sistema de Esgotamento Sanitário acrescido 

das contribuições por infiltrações, que podem ser originárias das águas que penetram 

nas tubulações pelas juntas, nas imperfeições das paredes dos condutos, pelas 

estruturas de poços de visitas (PVs) e Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEBs) 

ou pelo lançamento de águas pluviais na rede coletora de esgoto, obtido com base na 

extensão da rede de esgoto (ver subcapítulo 6.4) e nos valores estimados para volume 

de esgoto gerado na sede urbana (ver subcapítulo 6.5). 

O volume de esgoto coletado foi baseado nos dados apresentados pela empresa 

concessionária referente ao período de 2016 a 2020 (SANESUL, 2021), sendo a 

projeção para o horizonte temporal calculada a partir do índice de coleta de esgoto 

conforme o indicador apresentado pelo SNIS, que se baseia no volume de esgoto 

coletado pelo volume de água consumida. 

Sendo assim, a partir os dados obtidos, em 2020 o índice de coleta de esgoto a partir 

do volume de água consumida pela população com atendimento do Sistema de 

Esgotamento Sanitário era de 61,63%, considerando que no Cenário Tendencial não 

haveria grandes investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário, adotou-se que 

este índice seria mantido até o final do horizonte temporal estabelecido (2042). Já no 

Cenário Desejável, estabeleceu-se que o índice de coleta do esgoto a partir do volume 

de água consumida partiria de 64,14% em 2023 e atingiria o percentual de 80,00% 

em 2042, conforme apresentado no Gráfico 21. 
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Gráfico 21 – Evolução do índice de coleta de esgoto a partir do volume de água consumida pela população 
atendida pelo Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ressalta-se ainda que o percentual do índice de coleta de esgoto a partir do volume 

de água consumido estabelecido para o Cenário Desejável se refere ao volume de 

esgoto gerado, que conforme apresentado no subcapítulo anterior, estima que o 

esgoto gerado corresponda a 80,00% do volume de água consumida. Sendo assim, 

representaria a coleta de 100,00% do esgoto gerado quando relacionado com o 

volume de esgoto coletado pelo volume de esgoto gerado. O Gráfico 22 a seguir 

apresenta a comparação entre o índice de coleta de esgoto relacionado ao volume de 

água consumida e o índice de coleta do esgoto gerado. 

 
Gráfico 22 – Evolução do índice de coleta de esgoto no Cenário Desejável, em relação ao volume de água 
consumida e ao volume de esgoto gerado. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Desta forma, o volume de esgoto sanitário coletado no Cenário Tendencial 

apresentaria uma variação de 32,49%, passando de 4.715.083,67 m³ coletado em 

2023 para 6.247.202,33 m³ em 2042. Já no Cenário Desejável, haveria uma variação 

de 40,43% no total de esgoto coletado, apresentando um volume de 4.766.069,83 m³ 
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em 2023 e ao final do horizonte temporal (2042) seria coletado 6.692.926,15 m³ de 

esgoto sanitário (Gráfico 23). 

 
Gráfico 23 – Estimativa do esgoto sanitário coletado nos cenários Tendencial e Desejável. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Em relação ao volume de infiltração de água no sistema de esgotamento sanitário, é 

determinado a partir da taxa de contribuição de infiltração, que depende da 

profundidade do lençol freático, natureza do subsolo, qualidade de execução da rede, 

material da tubulação e tipo de junta utilizado no conduto. Para isto, foi consultada a 

NBR 9.649/1986 (ABNT, 1986a) que cita a faixa de infiltração de 0,05 a 1,0 L/s.km. 

Neste sentido, optou-se por adotar o valor mínimo de 0,05 L/s.km, que foi convertido 

para 1.576,80 m³/ano.km. 

Da mesma forma, é calculado o volume de contribuição pluvial parasitária, adotando-

se a taxa de infiltração de 0,01 L/s.km apresentada na NBR 12.207/1992 (ABNT, 

1992), que foi convertido para 315,36 m³/ano.km. 

Tendencial Desejável

2023 4.715.083,67 4.766.069,83

2024 4.806.952,64 4.861.468,22

2025 4.897.694,87 4.954.812,50

2026 4.987.245,46 5.045.993,20

2027 5.075.577,88 5.134.941,77

2028 5.162.665,60 5.221.591,82

2029 5.248.442,69 5.305.839,26

2030 5.332.961,38 5.387.701,59

2031 5.416.235,56 5.467.159,59

2032 5.498.319,91 5.544.237,08

2033 5.579.109,90 5.618.799,22

2034 5.658.701,34 5.740.558,10

2035 5.736.949,04 5.861.795,96

2036 5.813.949,95 5.982.574,76

2037 5.889.639,65 6.102.792,65

2038 5.964.035,16 6.222.431,49

2039 6.036.989,19 6.341.301,53

2040 6.108.518,08 6.459.382,52

2041 6.178.555,66 6.576.567,35

2042 6.247.202,33 6.692.926,15
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Deste modo, o volume de esgoto destinado a ETEs, que considera o esgoto coletado 

somado à infiltração de água e contribuição pluvial parasitária, aumenta 

gradativamente durante o horizonte temporal do PMSB (Tabela 10) por consequência 

do aumento populacional, ampliação na cobertura dos serviços de esgotamento 

sanitário e maior consumo de água. 

No Cenário Tendencial estima-se que o volume de esgoto tratado nas ETEs 

(somatório dos volumes coletado, de infiltração e contribuições parasitárias) será de 

7.853.551,56 m³ em 2042, isto é, 191.512,12 m³ inferior ao Cenário Desejável no 

mesmo ano, estimado em 8.045.063,68 m³ de esgoto tratado, diferença relacionada a 

implementação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Arapuá, que 

consequentemente aumentaria o volume de esgoto gerado e coletado. Assim, com o 

intuito de apresentar os dados estimados de esgoto sanitário coletado, de volume de 

infiltração e contribuições pluviais parasitárias e o volume de esgoto destinado às 

ETEs (volume tratado) foi elaborada a Tabela 10. 

Tabela 10 – Comparativo anual do volume de esgoto coletado, volume de infiltração e contribuições 
parasitárias e volume destinado às ETEs (tratado) para os cenários Tendencial e Desejável. 

Ano 
Esgoto sanitário coletado 

(m³) 
Volume de infiltração e 

contribuições parasitárias (m³) 
Volume de esgoto tratado nas 

ETEs (m³) 

Tendencial Desejável Tendencial Desejável Tendencial Desejável 

2023 4.715.083,67 4.766.069,83 1.331.796,82 1.113.268,10  6.046.880,49 5.879.337,93  

2024 4.806.952,64 4.861.468,22 1.350.510,28 1.128.909,96  6.157.462,92 5.990.378,18  

2025 4.897.694,87 4.954.812,50 1.368.731,78 1.144.157,62  6.266.426,65 6.098.970,11  

2026 4.987.245,46 5.045.993,20 1.386.480,24 1.158.995,30  6.373.725,70 6.204.988,50  

2027 5.075.577,88 5.134.941,77 1.403.717,82 1.173.423,02  6.479.295,69 6.308.364,80  

2028 5.162.665,60 5.221.591,82 1.420.482,36 1.187.425,01  6.583.147,95 6.409.016,83  

2029 5.248.442,69 5.305.839,26 1.436.736,01 1.201.017,02  6.685.178,70 6.506.856,28  

2030 5.332.961,38 5.387.701,59 1.452.516,62 1.214.214,84  6.785.478,00 6.601.916,43  

2031 5.416.235,56 5.467.159,59 1.467.824,20 1.227.002,69  6.884.059,76 6.694.162,28  

2032 5.498.319,91 5.544.237,08 1.482.696,58 1.239.427,87  6.981.016,48 6.783.664,95  

2033 5.579.109,90 5.618.799,22 1.497.095,91 1.260.131,26  7.076.205,81 6.878.930,48  

2034 5.658.701,34 5.740.558,10 1.511.060,05 1.271.878,42  7.169.761,39 7.012.436,52  

2035 5.736.949,04 5.861.795,96 1.524.532,23 1.283.247,14  7.261.481,27 7.145.043,10  

2036 5.813.949,95 5.982.574,76 1.537.569,22 1.294.221,67  7.351.519,17 7.276.796,43  

2037 5.889.639,65 6.102.792,65 1.550.171,00 1.304.833,54  7.439.810,65 7.407.626,19  

2038 5.964.035,16 6.222.431,49 1.562.337,59 1.315.066,97  7.526.372,75 7.537.498,45  

2039 6.036.989,19 6.341.301,53 1.574.031,14 1.324.921,97  7.611.020,33 7.666.223,50  

2040 6.108.518,08 6.459.382,52 1.585.251,65 1.334.382,77  7.693.769,73 7.793.765,28  

2041 6.178.555,66 6.576.567,35 1.596.018,04 1.343.433,60  7.774.573,70 7.920.000,95  

2042 6.247.202,33 6.692.926,15 1.606.349,23 1.352.137,54  7.853.551,56 8.045.063,68  

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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6.7 ESTIMATIVA DAS VAZÕES MÉDIA, MÁXIMA E MÍNIMA DE ESGOTO 

A geração de esgoto, assim como o consumo de água, possui variações durante o dia 

caracterizadas por dois picos principais: um no início da manhã, mais acentuado, e 

outro no fim da noite. Com intuito de ilustrar estes dados, apresenta-se no Gráfico 24 

o hidrograma típico de vazão afluente em uma ETE. 

 
Gráfico 24 – Hidrograma típico de vazão afluente em uma ETE. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Von Sperling (2005). 

Dessa maneira, correlacionando a geração de esgoto aos coeficientes de variação, 

pode-se estimar as vazões máxima e mínima de esgoto. Para tanto, foram adotados 

os coeficientes estabelecidos por Von Sperling (2005), conforme apresenta a Tabela 

11. 

Tabela 11 – Valores dos coeficientes de variação adotados para estimativa das vazões máxima e mínima 
de esgoto. 

COEFICIENTE VALOR 

K1 – Coeficiente de máxima vazão diária 1,2 

K2 – Coeficiente de máxima vazão horária 1,5 

K3 – Coeficiente de mínima vazão horária 0,5 

Fonte: Elaborada pelos autores, a partir de Von Sperling (2005). 

Considerando os valores supracitados, empregou-se a Equação 1 e Equação 2 a 

seguir para estimar as vazões máxima e mínima de esgoto. 

Equação 1 𝑄𝑚á𝑥 = 𝑄𝑚é𝑑 𝑥 𝑘1 𝑥 𝑘2 

Equação 2 𝑄𝑚í𝑛 = 𝑄𝑚é𝑑 𝑥 𝑘3 

Diante do exposto, os valores obtidos para a vazão máxima de esgoto a ser destinada 

às ETEs diariamente é de 298,84 L/s no Cenário Tendencial e de 306,13 L/s no 

Cenário Desejável, sendo esses valores referentes ao último ano do horizonte 

temporal do PMSB (2042). Enquanto a vazão mínima em 2042 para o Cenário 

Tendencial foi de 124,52 L/s e de 127,55 L/s para o Cenário Desejável (Gráfico 25). 
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Gráfico 25 – Vazões máximas (diária e horária), médias e mínimas para os cenários Tendencial e Desejável 
durante o horizonte temporal do PMSB (2023-2042). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

De acordo com os dados recebidos pela empresa concessionária, a ETE Planalto 

possui capacidade de tratamento de 200 L/s e a ETE Jupiá possui capacidade para 

80 L/s, possuindo ampliação prevista desde 2019 para atingir a capacidade de 

tratamento de 150 L/s. Portando, para as estimativas projetadas no período de 2023 

a 2042 foi considerada a realização da ampliação na ETE Jupiá, resultando na 

capacidade total de 350 L/s. 

Relacionando os valores da vazão máxima horária do esgoto coletado, apresentados 

no Gráfico 25, com a capacidade total de tratamento das ETEs em operação no 

município de Três Lagoas/MS, verifica-se que a capacidade de tratamento seria 

insuficiente. No Cenário Tendencial, não atenderia a demanda da vazão máxima 

horária de esgoto doméstico a partir de 2024 com valores acima da capacidade de 

tratamento do efluente e ao final do horizonte temporal apresentaria um déficit de 

98,26 L/s. No Cenário Desejável as ETEs existentes também não atenderiam a 

demanda a partir de 2026 e assim permaneceria durante o período estimado, 
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apresentando vazões máximas horárias acima da capacidade total, apresentando um 

déficit de 109,19 L/s. 

Ressalta-se ainda que o município possui uma ETE em fase de instalação, a ETE 

Souza Dias, que possuirá capacidade de tratamento inicial de 100 L/s, podendo ser 

ampliada futuramente e ainda, deve-se considerar a implantação de uma ETE para o 

Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Arapuá conforme adotado para o 

Cenário Desejável e que, após sua implementação, a capacidade de tratamento do 

Sistema de Esgotamento Sanitário supriria a necessidade estimada para o horizonte 

temporal estabelecido. 

6.8 ESTIMATIVA DA CARGA E CONCENTRAÇÃO DE DBO5,20 DO ESGOTO  

De acordo com Nuvolari (2003), a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é a 

quantidade de oxigênio dissolvido necessária aos microrganismos para a 

estabilização da matéria orgânica em decomposição, sob condições aeróbicas. 

Complementarmente, segundo Von Sperling (2005), a carga per capita de DBO5,20 

usualmente adotada é de 54 g/hab.dia, sendo este valor adotado neste PMSB. 

Ainda, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB (2021) informa que 

os maiores aumentos em termos de DBO5,20, em um corpo d’agua, são provocados 

por despejos de origem predominantemente orgânica, fato característico dos esgotos 

sanitários. Cabe ressaltar que a presença de um alto teor de matéria orgânica pode 

induzir ao completo esgotamento do oxigênio na água, provocando o 

desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática. 

Diante do exposto, é de suma importância estimar a carga total de DBO5,20 gerada. 

Deste modo, realizou-se esta estimativa para o horizonte temporal do PMSB a partir 

da Equação 3. Menciona-se que a população total utilizada para o cálculo deste 

parâmetro foi a população total projetada para o PMSB. 

Equação 3 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑫𝑩𝑶 (𝒌𝒈 𝒅⁄ ) = 𝒑𝒐𝒑. 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐 [𝒉𝒂𝒃. ] 𝒙 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 [
𝒌𝒈

𝒉𝒂𝒃. 𝒅𝒊𝒂
] 

Desta forma, a carga total de DBO5,20 (população urbana e rural) ao final do horizonte 

temporal é de 8.171,28 kg DBO5,20/dia, isto é, um incremento de 

1.337,36 kg DBO5,20/dia (19,57%) quando comparada com a carga total de 2023 
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(6.833,92 kg DBO5,20/dia). Estes valores são os mesmos para os cenários Tendencial 

e Desejável, uma vez que não foram utilizadas projeções populacionais ou carga per 

capita de DBO5,20 distintas (Gráfico 26). 

 
Gráfico 26 – Estimativa da Carga total de DBO5,20 gerada em Três Lagoas/MS no período entre 2023 e 2042. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Von Sperling (2005). 

Apesar da carga total de DBO5,20 ser a mesma para os dois cenários, as quantidades 

encaminhadas para cada forma de tratamento, coletivo ou individual são distintas, 

principalmente em decorrência do índice de atendimento do serviço de esgotamento 

sanitário apresentados para cada cenário. 

Neste sentido, avaliando os cenários hipotéticos prognosticados, é possível verificar 

que para o Cenário Tendencial a carga de DBO5,20 coletada pela rede coletora de 

esgoto aumentará gradativamente ao longo do horizonte temporal do Plano, ou seja, 

conforme o aumento da extensão da rede coletora e índice de atendimento do serviço, 

o percentual de carga de DBO5,20 destinado para as ETEs será predominantemente 

maior do que as destinadas para as soluções individuais (fossas). Entretanto, ainda 

no Cenário Tendencial, cerca de 3,12% do esgoto gerado será destinado a fossas 

sépticas em 2042 (ver Gráfico 27). 

Por outro lado, tomando como referência o Cenário Desejável, verifica-se que a carga 

de DBO5,20 destinada para as redes coletoras do Sistema de Esgotamento Sanitário 

e posteriormente encaminhada para as ETEs é maior que no Cenário Tendencial 

devido ao índice de atendimento que busca a universalização da prestação do serviço, 

sendo apenas 2,28% do esgoto gerado destinado a fossas em 2042. 

A fim de esquematizar o que foi descrito anteriormente, elaborou-se o Gráfico 27 e o 

Gráfico 28, que apresentam detalhadamente o percentual de carga de DBO5,20 que 
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será destinada para a rede coletora e fossas sépticas ao longo do horizonte temporal 

(2023-2042) nos cenários Tendencial e Desejável, respectivamente. 

 
Gráfico 27 – Estimativa dos percentuais anuais de carga de DBO5,20 destinadas às fossas e a coletada pelo 
Sistema de Esgotamento Sanitário para o Cenário Tendencial. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Von Sperling (2005). 

  
Gráfico 28 – Estimativa dos percentuais anuais de carga de DBO5,20 destinadas às fossas e a coletada pelo 
Sistema de Esgotamento Sanitário para o Cenário Desejável. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de a partir de Von Sperling (2005). 

Menciona-se ainda que, para avaliar o sistema por completo é importante estimar a 

concentração de DBO5,20 gerada pela população três-lagoense, sendo a faixa 

comumente adotada para este parâmetro, segundo Von Sperling (2005), entre 110 e 

440 mg/L. Assim, para a determinação desta, utilizou-se a seguinte relação entre 

carga de DBO5,20, concentração e vazão: 

Equação 4 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂çã𝒐 =
𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂

𝒗𝒂𝒛ã𝒐
 

Destaca-se que para verificação da capacidade de tratamento (eficiência) das ETEs 

deve-se estimar a concentração de DBO5,20. Sendo assim, utilizando esta relação, 
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foram obtidas as concentrações anuais de DBO5,20, afluente e efluente, para os 

cenários estabelecidos neste PMSB. 

Com isto, para ambos os cenários estabelecidos neste PMSB, para a determinação 

da concentração de DBO5,20 efluente no sistema de tratamento, utilizou-se faixas 

típicas de eficiência da tecnologia empregada pela concessionária (Sanesul) no 

município de Três Lagoas/MS com a utilização do Reator Anaeróbio de Leito 

Fluidizado (RALF). 

Para a estimativa da concentração efluente às fossas sépticas, tanto para o Cenário 

Tendencial como para o Desejável, foi considerado também as faixas típicas de 

eficiência de tratamento (Gráfico 29). Sendo assim, adotou-se para o Cenário 

Tendencial a eficiência de remoção de DBO o valor de 74,94%, média dos valores 

apresentados pela AGEMS no Relatório Anual de Desempenho em relação a 

eficiência do tratamento do esgoto coletado em 2020 nas ETEs do município (AGEMS, 

2021b), considerando que não haja melhorias no sistema de tratamento. Enquanto 

para o Cenário Desejável adotou-se 93,00%, o valor máximo de eficiência para 

tratamento utilizando RALF e pós-tratamento. 

 
Gráfico 29  – Eficiência de remoção de DBO5,20. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da adaptação de Von Sperling (2005) e PROSAB (1999). 

Para o Cenário Tendencial, a determinação dos valores da concentração de DBO5,20 

efluente ao sistema de tratamento foi determinado a partir do pior cenário de 

tratamento, ou seja, caso a eficiência de remoção de DBO5,20 seja a menor possível. 

80 75 75 85 60 75 3585 85 85 97 75 93 60

47,50

74,94

93,00

0

20

40

60

80

100

FS+FA LF LAN+LF LA RALF RALF+PÓS Fossa
séptica

%
 d

e
 r

e
m

o
ç
ã
o
 d

e
 D

B
O

5
,2

0

Tipo de Tratamento

Eficiências Típicas 

Mínima Máxima Valor médio - Fossa séptica Tendencial Desejável

FS+FA: Fossa séptica 
seguido de filtro 
anaeróbio;
LF: Lagoa facultativa;
LAN+LF: Lagoas anaeró-
bias seguidas por lagoa
facultativa;
LA: Lodo ativado;
RALF: Reator tipo RALF
sem pós-tratamento;
RALF+POS: Reator
seguido de
pós-tratamento.



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

214 

Os sistemas individuais, constituídos por fossas, não possuem controle operacional e 

construtivo adequado, assim optou-se por adotar o valor médio da faixa de eficiência 

consultada de 47,50%. 

No Gráfico 30 observa-se que a estimativa da concentração de DBO5,20 no efluente do 

sistema de tratamento de esgoto composto por 2 (duas) ETEs providas de RALF 

seguido de pós-tratamento com eficiência média de 74,94% (AGEMS, 2021b), no 

Cenário Tendencial, não ultrapassaria o valor estabelecido para o lançamento do 

efluente (120 mg/L) considerando as concentrações de DBO, apresentando valores 

menores que o limite e assim se mantendo até o final do horizonte temporal. Destaca-

se ainda que, conforme apresentado no Diagnóstico Situacional referente ao Sistema 

de Esgotamento Sanitário, as ETEs operantes no município de Três Lagoas/MS 

cumprem os padrões de lançamento de efluente estabelecidos na Resolução 

CONAMA nº 357/2005. 

No Cenário Desejável os valores estimados se apresentam abaixo do limite 

estabelecido pela resolução em todo o período do horizonte temporal do PMSB, de 

2023 a 2042, apresentando eficiência no tratamento do esgoto gerado. Cabe ainda 

ressaltar que o comportamento real do sistema pode se diferenciar deste devido aos 

aspectos construtivos, operacionais e ambientais. 
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Gráfico 30 – Comparativo das estimativas de concentração afluente e efluente dos sistemas de tratamento (ETE e fossas sépticas) entre os cenários Tendencial e 
Desejável. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

3
9
3
,6

2

3
9
2
,1

8

3
9
0
,7

6

3
8

9
,3

4

3
8
7
,9

4

3
8
6
,5

4

3
8
5
,1

5

3
8
3
,7

7

3
8
2
,4

0

3
8
1
,0

4

3
7
9
,6

9

3
7
8
,3

4

3
7
7
,0

1

3
7
5
,6

8

3
7
4
,3

6

3
7
3
,0

5

3
7
1
,7

5

3
7
0
,4

6

3
6
9
,1

8

3
6
7
,9

1

8
1
,2

7

7
8
,9

0

7
6

,6
5

7
4
,4

8

7
2
,4

1

7
0
,4

2

6
8

,5
3

6
6
,7

1

6
4
,9

7

6
3
,3

0

6
1
,7

1

6
0
,1

8

5
8
,7

2

5
7
,3

1

5
5
,9

7

5
4
,6

7

5
3
,4

4

5
2
,2

5

5
1
,1

1

5
0
,0

29
0
,5

3

9
0
,2

0

8
9
,8

7

8
9
,5

5

8
9
,2

3

8
8
,9

0

8
8
,5

9

8
8
,2

7

8
7
,9

5

8
7
,6

4

8
7
,3

3

8
7
,0

2

8
6
,7

1

8
6

,4
1

8
6
,1

0

8
5
,8

0

8
5
,5

0

8
5
,2

1

8
4
,9

1

8
4
,6

2

4
2
,6

7

4
1
,4

2

4
0
,2

4

3
9
,1

0

3
8
,0

2

3
6
,9

7

3
5
,9

8

3
5
,0

2

3
4
,1

1

3
3
,2

3

3
2
,4

0

3
1
,5

9

3
0
,8

3

3
0
,0

9

2
9
,3

9

2
8
,7

0

2
8
,0

6

2
7

,4
3

2
6
,8

4

2
6
,2

6

0

100

200

300

400

500

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Cenário Tendencial

Concentração coletada de DBO  (mg/L) Concentação de DBO destinadas a fossas (mg/L) Concentração de DBO efluente da ETE (mg/L) Concentação de DBO efluente das fossas (mg/L)

4
0
5
,3

2

4
0
3
,7

6

4
0
2
,2

9

4
0
0
,8

9

3
9
9
,5

6

3
9
8
,3

1

3
9
7
,1

2

3
9
6
,0

1

3
9
4
,9

7

3
9
4
,0

0

3
9

2
,5

9

3
8
8
,9

8

3
8
5
,4

4

3
8
1
,9

5

3
7
8
,5

3

3
7
5
,1

7

3
7
1
,8

7

3
6
8
,6

2

3
6
5
,4

3

3
6
2
,2

9

9
4
,4

5

9
7
,0

8

1
0
0
,1

1

1
0
3
,5

8

1
0
7
,5

7

1
1
2
,1

9

1
1

7
,6

2

1
2
4
,0

2

1
3
1
,6

5

1
4
0
,8

8

1
5

2
,2

9

1
6
5
,1

6

1
8
1
,9

5

2
0
4
,4

7

2
3
6
,3

4

2
8
4
,3

0

3
6
4
,7

5 5
2
6
,1

1

1
.0

1
1

,3
0

0
,0

09
3
,2

2

9
2
,8

7

9
2
,5

3

9
2
,2

0

9
1
,9

0

9
1
,6

1

9
1
,3

4

9
1
,0

8

9
0
,8

4

9
0
,6

2

9
0
,3

0

8
9
,4

7

8
8
,6

5

8
7
,8

5

8
7
,0

6

8
6
,2

9

8
5
,5

3

8
4
,7

8

8
4
,0

5

8
3
,3

3

4
9
,5

9

5
0
,9

7

5
2
,5

6

5
4
,3

8

5
6

,4
8

5
8

,9
0

6
1
,7

5

6
5
,1

1

6
9
,1

2

7
3
,9

6

7
9
,9

5

8
6
,7

1

9
5
,5

2

1
0
7
,3

5

1
2
4
,0

8

1
4
9
,2

6

1
9
1
,5

0

2
7
6
,2

1

5
3
0
,9

3

0
,0

0

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Cenário Desejável

Concentração coletada de DBO  (mg/L) Concentação de DBO destinadas a fossas (mg/L) Concentração de DBO efluente da ETE (mg/L) Concentação de DBO efluente das fossas (mg/L)



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

216 

A exigência legal estabelecida pela Resolução CONAMA nº 430/2011, que altera e 

complementa a Resolução CONAMA nº 357/2005, prevê a concentração máxima de 

DBO5,20 de 120 mg/L (Gráfico 31) ou eficiência de remoção mínima de 60%, mediante 

estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do 

enquadramento do corpo receptor. A Resolução CONAMA nº 357/2005 menciona no 

§1° do Art. 10 que o limite de DBO5,20 poderá ser elevado caso o estudo da capacidade 

de autodepuração do corpo receptor demonstre que as concentrações mínimas de 

oxigênio dissolvido previstas não serão desobedecidas. 

 
Gráfico 31 - Comparação entre as estimativas de concentrações de DBO5,20 máxima, média e mínima com 
o padrão de lançamento da Resolução CONAMA nº 430/2011. 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

Cumpre ainda observar que, de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005 

(Art. 42), enquanto não aprovado o enquadramento de corpo hídrico, as águas doces 

serão classificadas como Classe 2, exceto se as condições de qualidade da água 

forem melhores, correspondendo a uma classe mais rigorosa. O Rio Paraná pertence 

a Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, divisão hidrográfica federal que ainda não possui 

plano de enquadramento de corpos hídricos, portanto, é enquadrado como Classe 2. 
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7 DEFINIÇÃO DO CENÁRIO PLANEJADO 

A partir da análise de uma série de forças atuantes sobre a execução dos serviços 

que envolvem o Sistema de Esgotamento Sanitário, delineou-se o Cenário Planejado 

desta vertente do saneamento no âmbito municipal durante temporal provisionado 

para o PMSB, a partir deste processo de revisão, não se limitando somente ao modelo 

de atendimento vigente, mas considerando tendências futuras de melhorias quanto a 

abrangência e eficiência do sistema balizadas em variáveis econômicas, financeiras, 

ambientais, bem como observando as limitações técnicas e mecanismos de cunho 

operacional de fatos viáveis. 

As inter-relações analisadas para a estruturação do Cenário Planejado são 

fundamentadas nas cenarizações construídas e detalhadas na etapa de Prognóstico 

(Tomo III), ou seja, através das referências obtidas por meio do Cenário Tendencial 

que traça uma perspectiva futura de desenvolvimento do Sistema de Esgotamento 

Sanitário baseado na manutenção do comportamento pretérito e o Cenário Desejável 

com panorama futuro ideal de evolução da gestão do Sistema de Esgotamento 

Sanitário com plena universalização e modernização dos serviços, baseados no 

atendimento de regramentos legais federais, estaduais e municipais, metas 

contratuais e práticas ambientalmente adequadas. 

O Cenário Planejado representa uma condição intermediária estabelecida entre os 

cenários Tendencial e Desejável, o qual visa promover mecanismos para a melhoria 

dos serviços e sua universalização, operados segundo as preconizações legais 

vigentes, resultando em ganhos socioeconômicos para a população três-lagoense e 

de qualidade ambiental em questões relacionadas ao Sistema de Esgotamento 

Sanitário. Ainda, pode oferecer aos gestores locais as possíveis estratégias a serem 

acessadas para a tomada de decisões com vista na melhoria contínua e 

transformadora dos serviços de esgotamento sanitário para a população do município. 

É importante frisar que o objetivo da cenarização apresentada não é de acertar a 

situação que prevalecerá no futuro, uma vez que esta será moldada ao longo do 

tempo, contudo, o delineamento da perspectiva futura permite que os gestores 

estejam mais preparados para definir estratégias e para lidar com as incertezas do 

ambiente em mudança (DA SILVA; SPERS; WRIGHT, 2012). 
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Neste sentido, o Cenário Planejado refletirá o caminho a ser percorrido ao longo do 

horizonte do projeto (2023 a 2042), quanto à evolução das demandas sobre o Sistema 

de Esgotamento Sanitário, permitindo estabelecer o alcance das metas previstas, 

sobretudo no Contrato de Programa e suas revisões, planejadas de forma viável e 

factível até a consolidação da universalização do atendimento. 

Estas intervenções referem-se a um conjunto de programas, projetos e ações que tem 

como objetivo promover melhorias técnico-operacionais, incentivar práticas que 

resultem em maior eficiência do sistema e proteção do meio ambiente, além de 

garantir a manutenção da cobertura e ampliação do atendimento da população três-

lagoense com serviço de esgotamento sanitário de qualidade. 

Neste sentido, o capítulo 9 (pág. 227) agrega os detalhamentos das intervenções 

necessárias para a implementação e operacionalização do planejamento proposto 

através do processo de revisão do PMSB para a vertente que consiste no Sistema de 

Esgotamento Sanitário, com base na estruturação do Cenário Planejado conforme os 

principais fatores apresentados no Quadro 9. 

Quadro 9 – Síntese dos principais fatores incidentes na determinação do Cenário Planejado provisionado 
para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS. 

FATORES CRÍTICOS CENÁRIO PLANEJADO 

População atendida pelo 

Sistema de Esgotamento 

Sanitário 

A população atendida pelo Sistema de Esgotamento Sanitário é baseada no 

Índice de Atendimento, considerando atingir o atendimento de 100% da 

população da sede urbana do município. Neste sentido, foi considerado o 

avanço gradual da prestação do serviço pela empresa concessionária 

(Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – Sanesul). 

Geração de esgoto 

Valor obtido a partir da estimativa do volume consumido de água pela 

população que possui atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário, com 

coeficiente de retorno de 0,8 ou 80% do volume da água. O volume é impactado 

conforme o crescimento populacional e o índice de atendimento do Sistema de 

Esgotamento Sanitário. 

Qualidade do esgoto tratado 

No que se refere à qualidade do esgoto tratado pelas Estações de Tratamento 

de Esgoto (ETEs) do município, considerou-se que a prestadora de serviços 

atenderá integralmente aos padrões e condições de lançamento de efluentes 

em corpos hídricos receptores de Classe 2 (classe estabelecida para o Rio 

Paraná devido à ausência de enquadramento de corpo hídrico), conforme a 

Resolução CONAMA nº 357/2005 e alterações. 

Eficiência do tratamento do 

efluente 

Considerou-se o atendimento integral aos padrões e condições de eficiência de 

tratamento do efluente, em concordância com a Resolução CONAMA 

nº 430/2011, que complementa e altera a Resolução CONAMA nº 357/2005, 

não excedendo a concentração máxima de carga poluidora estabelecida em 

120 mg/L. 

Regulação e Fiscalização 

Existência de ente regulador atuante e estabelecimento de mecanismos oficiais 

e contínuos de fiscalização e regulação, bem como a existência dos Órgão 

Executivos e Colegiado atuantes. 
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FATORES CRÍTICOS CENÁRIO PLANEJADO 

Estrutura Institucional 
Revisão/aditivo do convênio com a prestadora de serviço para atendimento da 

população urbana da sede urbana.  

Legislação aplicável 

Arcabouço legal revisado e robusto suprimindo lacunas e/ou divergências, além 

da compatibilização do PMSB com os demais instrumentos de planejamento 

implementados no âmbito municipal. Com mecanismos e disciplinamentos 

legais que visem a proteção e o controle dos mananciais superficiais e 

subterrâneos utilizados e potenciais.  

Educação ambiental e 

sensibilização da população (1) 

Investimentos e ações para fomentar a prática relacionada a educação e 

sensibilização ambiental da população com foco na realização de ligações 

residenciais na rede de esgoto existente e, nas áreas onde não há cobertura 

do Sistema de Esgotamento Sanitário, incentivar a utilização de soluções 

individuais adequadas para a disposição correta do efluente doméstico gerado. 

Nota: (1) O Programa, Projetos e Ações relacionado a este fator é apresentado no Programa 5 no Tomo I. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Complementarmente ao exposto no Quadro 9 que tem como objeto estruturar um 

panorama a fim de orientar a implantação do planejamento almejado através do 

processo de revisão do PMSB, a Tabela 12 agrega a compilação dos dados de 

estimativas de demandas que caracterizam o Sistema de Esgotamento Sanitário no 

horizonte temporal de 20 anos (2023 a 2042) para o Cenário Planejado, utilizado como 

referencial para embasar a programação do Sistema de Esgotamento Sanitário de 

Três Lagoas/MS. 
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Tabela 12 – Síntese das estimativas das demandas do Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS para o Cenário Planejado. 

CENÁRIO PLANEJADO 

Ano 

População 
Total 

População 
da Sede 
Urbana 

População 
Atendida 

pelo Sistema de 
Esgotamento 

Sanitário 

Índice de 
Cobertura do 
Sistema de 

Esgotamento 
Sanitário 

Índice de 
Atendimento  

Extensão 
da rede 
coletora 

Geração Total 
de Esgoto 
Sanitário 

Esgoto 
Sanitário 
Coletado 

Volume de 
Infiltração 

Volume de 
Contribuição 

Pluvial 
Parasitária 

(hab.) (hab.) (hab.) (%) (%) (km) (m³) (m³) (m³) (m³) 

2023 126.554 122.013 120.054 99,71% 98,39% 704,14 5.910.323,06 4.738.044,54 1.110.288,34 210.954,78 

2024 128.255 123.792 121.909 99,73% 98,48% 714,13 5.917.763,60 4.805.785,83 1.126.047,05 202.688,47 

2025 129.912 125.525 123.722 99,74% 98,56% 723,87 5.920.771,43 4.870.036,43 1.141.401,24 194.038,21 

2026 131.522 127.212 125.492 99,76% 98,65% 733,36 5.919.434,35 4.930.730,61 1.156.359,70 185.017,55 

2027 133.086 128.852 127.219 99,77% 98,73% 742,59 5.913.794,21 4.987.767,63 1.170.913,64 175.637,05 

2028 134.603 130.445 128.902 99,79% 98,82% 751,56 5.903.940,70 5.041.089,30 1.185.054,27 165.907,60 

2029 136.074 131.991 130.541 99,80% 98,90% 760,27 5.973.912,66 5.163.197,67 1.198.790,37 155.842,75 

2030 137.500 133.492 132.139 99,82% 98,99% 768,73 6.041.847,92 5.284.985,36 1.212.139,55 145.456,75 

2031 138.882 134.947 133.693 99,83% 99,07% 776,94 6.107.701,22 5.406.348,55 1.225.084,20 134.759,26 

2032 140.222 136.360 135.208 99,84% 99,16% 784,92 6.171.653,60 5.527.384,17 1.237.659,51 123.765,95 

2033 141.520 137.729 136.682 99,86% 99,24% 792,65 6.233.614,54 5.647.950,66 1.249.856,68 112.487,10 

2034 142.776 139.056 138.116 99,87% 99,32% 800,16 6.293.674,56 5.768.068,63 1.261.684,50 100.934,76 

2035 143.990 140.338 139.508 99,89% 99,41% 807,41 6.351.697,88 5.887.552,69 1.273.125,40 89.118,78 

2036 145.162 141.578 140.860 99,90% 99,49% 814,43 6.407.820,28 6.006.466,32 1.284.196,94 77.051,82 

2037 146.294 142.776 142.173 99,92% 99,58% 821,23 6.462.041,76 6.124.749,99 1.294.907,94 64.745,40 

2038 147.384 143.932 143.446 99,93% 99,66% 827,78 6.514.362,32 6.242.344,17 1.305.249,59 52.209,98 

2039 148.432 145.044 144.676 99,95% 99,75% 834,10 6.564.691,44 6.359.101,64 1.315.204,31 39.456,13 

2040 149.437 146.112 145.865 99,96% 99,83% 840,17 6.613.029,12 6.474.960,04 1.324.780,89 26.495,62 

2041 150.399 147.135 147.011 99,98% 99,92% 845,99 6.659.330,10 6.589.812,22 1.333.961,75 13.339,62 

2042 151.320 148.117 148.117 99,99% 100,00% 851,59 6.703.775,42 6.703.775,42 1.342.782,05 0,00 (1) 

Nota: (1) Durante o horizonte temporal é considerado a redução gradual da contribuição pluvial parasitária na rede de esgoto, atingindo a redução de 100% em 2042. 

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Tabela 12 – Síntese das estimativas das demandas do Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS para o Cenário Planejado. (continuação). 

CENÁRIO PLANEJADO 

Ano 

Volume de 
esgoto tratado 

na ETE 

Volume de esgoto 
destinado as 

fossas 

Vazão 
média das 

fossas 

Vazão Mínima 
do Esgoto 
Coletado 

Vazão Média 
do Esgoto 
Coletado 

Vazão Máxima 
Horária do 

Esgoto Coletado 

Carga total 
de DBO 
Média 

Concentração de 
DBO efluente da 

ETE 

Concentração de 
DBO efluente das 

fossas 

(m³) (m³) (L/s) (L/s) (L/s) (L/s) (kg/d) (mg/L) (mg/L) 

2023 5.848.332,88 1.152.801,95 36,56 91,48  182,95  329,32  6.833,92  94,20  59,84  

2024 5.931.832,88 1.094.115,96 34,69 92,82  185,65  334,17  6.925,77  94,22  62,14  

2025 6.011.437,66 1.034.387,85 32,80 94,11  188,22  338,79  7.015,25  94,27  64,78  

2026 6.087.090,31 973.779,57 30,88 95,33  190,66  343,19  7.102,19  94,35  67,76  

2027 6.158.681,27 912.441,65 28,93 96,49  192,97  347,35  7.186,64  94,46  71,18  

2028 6.226.143,57 850.529,06 26,97 97,57  195,15  351,26  7.268,56  94,60  75,13  

2029 6.361.988,04 799.426,43 25,35 99,73  199,46  359,02  7.348,00  93,69  78,60  

2030 6.497.124,91 746.571,36 23,67 101,87  203,74  366,74  7.425,00  92,80  82,72  

2031 6.631.432,75 692.026,49 21,94 104,00  208,00  374,40  7.499,63  91,93  87,68  

2032 6.765.043,67 637.826,74 20,23 106,38  212,77  382,98  7.571,99  90,85  93,41  

2033 6.897.807,34 579.807,24 18,39 108,47  216,94  390,49  7.642,08  90,03  100,87  

2034 7.029.753,14 520.349,87 16,50 110,54  221,08  397,95  7.709,90  89,23  110,26  

2035 7.160.678,08 459.503,74 14,57 112,60  225,20  405,35  7.775,46  88,44  122,48  

2036 7.290.663,26 397.340,43 12,60 114,64  229,28  412,71  7.838,75  87,67  138,84  

2037 7.419.657,93 333.918,86 10,59 116,67  233,33  420,00  7.899,88  86,91  161,90  

2038 7.547.593,76 269.297,97 8,54 118,68  237,35  427,24  7.958,74  86,16  196,58  

2039 7.674.305,96 203.533,90 6,45 120,67  241,33  434,40  8.015,33  85,43  254,62  

2040 7.799.740,94 136.688,38 4,33 122,64  245,27  441,49  8.069,60  84,71  370,96  

2041 7.923.773,97 68.822,70 2,18 124,59  249,17  448,51  8.121,55  84,00  720,61  

2042 8.046.557,47 0,00 (2) 0,00 (2) 126,51  253,03  455,45  8.171,28  83,31 0,00 (2) 

Nota: (2) Ao longo do horizonte temporal é considerado a progressão gradual da coleta do esgoto gerado na sede urbana de Três Lagoas/MS, resultando na redução gradual do volume de esgoto 

destinado às fossas até atingir 100%, consequentemente zerando os demais parâmetros analisados referente ao uso de fossas no município. 

Fonte: Elaborado pelos autores.
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8 OBJETIVOS E METAS 

O presente processo de atualização e revisão do PMSB de Três Lagoas/MS busca 

nortear o aperfeiçoamento do Sistema de Esgotamento Sanitário municipal, com foco 

na universalização do acesso à coleta, transporte e tratamento e destinação final dos 

efluentes sanitários da sede urbana, buscando serviços com regularidade e 

continuidade à população, introduzindo práticas de consumo consciente e racional dos 

recursos naturais imprescindível à vida, além de garantir mecanismos de proteção do 

meio ambiente, em especial aos corpos hídricos e mananciais subterrâneos, 

essenciais para assegurar a promoção da saúde para a atual e futuras gerações. 

Deste modo, este capítulo estabelece objetivos específicos e metas que orientarão o 

planejamento para o horizonte temporal de 20 (vinte) anos, estabelecendo os prazos 

e grau de relevância (baixo, médio, alto e legal) para o sistema de forma a propiciar 

aos gestores locais, o fortalecimento institucional, operacional, e a modernização 

tecnológica com inclusão socioeconômica, baseada no Cenário Planejado. Sua 

construção está alinhada com o estabelecido em normativas federais, estaduais e 

municipais, principalmente com a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 

Federal nº 11.445/2007 e alterações posteriores). 

Assim, foram definidos 9 (nove) objetivos específicos para o Sistema de Esgotamento 

Sanitário no intuito de propiciar ao município de Três Lagoas/MS o desenvolvimento 

sustentável, a proteção do meio ambiente e da saúde pública, bem como a inclusão 

social e a capacitação técnica do setor. Os objetivos são compostos por metas, ou 

seja, etapas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com período 

temporal cujos resultados objetivam a solução ou minimização dos problemas. 

A definição das metas foi conservadora, ou seja, pautada em tecnologias consagradas 

e consolidadas no país, devido às mesmas estarem ajustadas à realidade cultural, 

econômica, climática e demais variáveis intrínsecas ao esgotamento sanitário do 

município. Além disso, buscou-se considerar a limitação orçamentária da Prefeitura 

Municipal de Três Lagoas/MS (PMTL), uma vez que outros serviços essenciais à 

população três-lagoense, como a educação e saúde, não podem ser prejudicados em 

detrimento das ações provisionadas para o Sistema de Esgotamento Sanitário. 
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Neste sentido, sempre que uma nova tecnologia conseguir demonstrar sua eficácia e 

viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, em consonância com as 

variáveis que envolvem o Sistema de Esgotamento Sanitário, os objetivos, as metas, 

os programas, projetos e ações poderão ser revistas nas atualizações periódicas do 

presente PMSB. 

Assim, os objetivos e as metas não devem ser fixos durante todo o horizonte temporal 

do PMSB, isto é, devem ser atualizados conforme as mudanças econômicas, 

tecnológicas, culturais e com anseios da comunidade três-lagoense. Deste modo, 

sugere-se que os objetivos e metas sejam avaliados, retificados e atualizados 

periodicamente nas revisões do Plano. 

Além disso, as estimativas de prazos são vinculadas às ações necessárias para o 

alcance dos mesmos e não deverão ser fixos, de forma que a gestão pública possa 

antecipar ações de modo a propiciar o alcance do Cenário Planejado mais 

rapidamente. Para o alcance das metas estabelecidas e, consequentemente, dos 

objetivos do PMSB de Três Lagoas/MS, foram definidos programas contendo projetos 

e ações para o atendimento dos anseios da sociedade, minimização dos problemas 

diagnosticados e melhoria dos pontos positivos diagnosticados no Sistema de 

Esgotamento Sanitário. 

Diante do exposto, o Quadro 10 apresenta os objetivos a serem alcançados e as 

metas a serem cumpridas com seus respectivos prazos de execução ao longo do 

horizonte de planejamento de 20 (vinte) anos (2023 a 2042). 

Quadro 10 – Objetivos, metas e prazos definidos para o Sistema de Esgotamento Sanitário do PMSB de 
Três Lagoas/MS. 

PROGRAMA OBJETIVO METAS  PRAZO 

 

 

 

 

 

9 

 
 
 
 
 

1. Garantir a universalização 
do acesso ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

Meta 30 - Promover a expansão gradual 
(escalonada) do Sistema de Esgotamento Sanitário 
de modo a atingir a universalização dos serviços, 
conforme instrumentos norteadores da concessão. 

2023-2042 

Meta 31 - Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário nos Distritos do município de Três 
Lagoas/MS. 

2023-2027 

Meta 32 - Incentivar e orientar a adoção de soluções 
individuais para tratamento e destinação dos 
efluentes sanitários em áreas da sede urbana sem 
rede coletora de esgoto, bem como nos distritos e 
áreas rurais do município (assentamentos, vilas, 
povoados, aldeias e aglomerados rurais). 

2023-2042 
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PROGRAMA OBJETIVO METAS  PRAZO 

 
 
 
 

9 

2. Realizar análise prévia 
dos equipamentos e 
infraestruturas do Sistema 
de Esgotamento Sanitário, 
de modo a possibilitar a 
otimização dos serviços de 
coleta, tratamento e 
destinação final dos 
efluentes sanitários. 

Meta 33 - Realizar estudo de adequabilidade da 
atual concepção do projeto de esgotamento 
sanitário considerando o leiaute existente para o 
município. 

2023-2042 

3. Fomentar a estruturação 
de um banco de dados 
atualizados com 
informações e dados 
referentes ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

Meta 34 - Elaborar o cadastro técnico do Sistema de 

Esgotamento Sanitário integrado ao Sistema 

Municipal de Informação em Saneamento de Três 

Lagoas/MS (SMIS-TL). 

2023-2042 

10 

4. Garantir a qualidade na 
prestação dos serviços de 
coleta, transporte, 
tratamento e destinação final 
dos efluentes sanitários 
gerados no município. 

Meta 35 - Manter regularidade do serviço de 
esgotamento sanitário. 

2023-2042 

Meta 36 - Tratar 100% do esgoto coletado na sede 
urbana de Três Lagoas/MS, atendendo aos padrões 
de lançamento de efluentes sanitários estabelecidos 
pela legislação. 

2023-2042 

Meta 37 - Regularizar as ligações prediais em rede 
pública de coleta de esgoto. 

2023-0242 

5. Garantir a qualidade na 
operacionalização das 
infraestruturas e 
equipamentos integrantes 
do Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 

Meta 38 - Controlar e monitorar as obras 
relacionadas à coleta e ao tratamento de esgoto 
sanitário. 

2023-2042 

Meta 39 - Estabelecer critérios e procedimentos de 
projetos e execução de obras de esgotamento 
sanitário. 

2023-2042 

Meta 40 - Garantir o acompanhamento e a 
fiscalização direta dos serviços de esgotamento 
sanitário. 

202-2042 

Meta 41 - Otimizar o funcionamento, operação, a 
eficiência e destinação correta dos resíduos gerados 
pelo Sistema de Esgotamento Sanitário do município. 

2023-2042 

Meta 42 - Programar e realizar manutenções 
corretivas e preventivas do Sistema de Esgotamento 

Sanitário. 

2023-2042 

Meta 43 - Criar mecanismos para prevenção de 
panes. 

2023-2042 

Meta 44 - Elaborar ações de emergência e 
contingência para situações de risco de paralização 
do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

2023-2042 

6. Promover ações de 
segurança e saúde no 
trabalho que evitem 
problemas de origem 
operacional. 

Meta 45 - Promover ações de saúde e segurança do 
trabalho aos operadores responsáveis pelas 
estruturas integrantes do Sistema de Esgotamento 

Sanitário. 

2023-2042 

 

 

 

 

11 

 
 

7. Fomentar a adoção de 
soluções individuais 
adequados as áreas sem 
acesso à rede coletora de 
esgoto. 

Meta 46 - Readequar as soluções individuais e 
outras formas de tratamento do esgotamento 
sanitário implantadas  

2023-2042 

8. Assegurar controle e 
proteção ambiental aos 
recursos hídricos e ao meio 
ambiente local. 

Meta 47 - Destinar de maneira adequada os 
efluentes líquidos nas Estações Elevatórias de 
Esgoto (Bruto ou Tratado) e ETEs existentes no 
município. 

2023-2042 
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PROGRAMA OBJETIVO METAS  PRAZO 

 
 
 
 
 
 

11 

Meta 48 - Erradicar os lançamentos clandestinos de 
esgoto domésticos. 

2023-2042 

Meta 49 - Regularizar os serviços de limpeza de 
fossa. 

2023-2042 

Meta 50 - Monitorar a eficiência das ETEs do município. 2023-2042 

Meta 51 - Realizar o monitoramento constante da 
qualidade do curso hídrico receptor do efluente tratado nas 
ETEs. 

2023-2042 

9. Promover ações de 
educação ambiental 
voltadas para a temática do 
esgotamento sanitário, 
buscando sensibilizar e 
conscientizar a população 
três-lagoense acerca da 
correta gestão e 
gerenciamento dos efluentes 
sanitários. 

Para este objetivo, ver Programa 5 no Tomo I – 
Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais. 

2023-2042 

Fonte: Elaborado pelos autores.
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9 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Neste capítulo são apresentados os 3 (três) programas específicos que nortearão o 

planejamento elaborado para a vertente do Sistema de Esgotamento Sanitário do 

PMSB. Frisa-se que integram ainda o rol de programas a serem observados para a 

efetivação da implementação do planejado para o Sistema de Esgotamento Sanitário, 

os 5 (cinco) programas gerais apresentados no Tomo I, que versam sobre os aspectos 

legais e institucionais fundamentais para dar embasamento às mudanças buscadas, 

sendo tais mecanismos aplicáveis a todos os demais serviços componentes do 

saneamento básico municipal. 

Os programas apresentados neste capítulo foram estruturados de modo a nortear a 

melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Três Lagoas/MS, 

tendo em vista o alcance dos objetivos e do conjunto de metas evidenciados no 

capítulo 8 (pág. 223) de forma sinérgica com o crescimento econômico, a 

sustentabilidade ambiental e a equidade social do município, conforme preconiza a 

Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações 

posteriores). 

Em síntese, a reestruturação do planejamento dos serviços de esgotamento sanitário 

baseou-se no retrato da situação da gestão e do gerenciamento dos serviços e 

infraestrutura do Sistema de Esgotamento Sanitário do município detalhado no 

Diagnóstico Situacional, o qual forneceu elementos para composição do estudo de 

prospecção e delineamento do Cenário Planejado apresentado no capítulo 7 

(pág. 217), que objetivou transformar as incertezas do futuro em condições racionais 

para a tomada de decisões. 

Ainda, a estruturação deste capítulo abrangeu as informações advindas dos gestores 

municipais, quanto à ação e quanto a execução de ações que podem ser ampliadas 

para a gestão do esgotamento sanitário no município. 

Com base nestas premissas, os Programas idealizados para o município tiveram suas 

metas traçadas contemplando as exigências e preconizações legais, as técnicas de 

engenharia consolidadas, a viabilidade temporal para sua execução, bem como as 

aspirações sociais e o montante de recursos que será destinado para sua execução. 



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

228 

Em função da diversificada gama de ações que compõem este planejamento, foram 

definidas responsabilidades específicas para implementação de cada uma das ações 

propostas, envolvendo o Poder Público Municipal, os geradores e os prestadores de 

serviços correlatos ao Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Tais atribuições foram fundamentais no princípio de responsabilidade compartilhada, 

portanto, possuem diferentes responsáveis de distintos níveis de participação 

(execução, supervisão e gerenciamento, participação, acompanhamento e regulação 

e fiscalização), conforme apresentado no Quadro 11. 

Quadro 11 – Modelo (quadro síntese) utilizado para apresentar os Programas definidos neste instrumento 
de planejamento. 

 
 
 

METAS, PROJETOS E 

AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZOS PRIORIDADE 

Execução 
Supervisão e 

Gerenciamento 
Participação Acompanhamento 

Regulação e 

Fiscalização 

Meta X – Descrição da 

Meta vinculada ao 

Programa X  

(unidade de mensuração) 

     Ano(s)  

X.1 - Ação e/ou Projeto 

para a consecução da 

Meta X 

     Ano(s)  

X.2 - Ação e/ou Projeto 

para a consecução da 

Meta X  

(unidade de medida) 

     Ano(s)  

Meta X – Descrição da 

Meta vinculada ao 

Programa X 

     Ano(s)  

X.1 - Ação e/ou Projeto 

para a consecução da 

Meta X 

     Ano(s)  

X.2 - Ação e/ou Projeto 

para a consecução da 

Meta X 

     Ano(s)  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para a classificação das prioridades dos Projetos e Ações dentro dos Programas 

propostos foram definidas quatro prioridades:  baixa,  média,  alta e  legal. 

Destaca-se que esta priorização não descarta a importância de execução e 

implementação de todos os Projetos e Ações propostos, apenas facilita o seu 

escalonamento, tendo em vista a limitação do recurso financeiro do Poder Público 

Municipal. 

O quê e 
como fazer? 

Quem 
participa? 

Quando 
fazer? 

Grau de 
relevância 
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A fim de organizar o quadro-síntese, conforme modelo exposto (Quadro 11), foram 

definidas as responsabilidades específicas para a implementação de cada uma das 

ações propostas envolvendo o Poder Público Municipal, os geradores e os 

prestadores de serviços correlatos ao saneamento básico. Tais responsabilidades 

foram fundamentadas no princípio de responsabilidade compartilhada. Portanto, 

possuem diferentes responsáveis em distintos níveis de participação (execução, 

supervisão e gerenciamento, participação, acompanhamento e regulação e 

fiscalização), exposto no Quadro 12. 

Quadro 12 – Responsabilidade para a implementação dos Programas, Projetos e Ações propostos para o 
PMSB de Três Lagoas/MS. 

INSTÂNCIA RESPONSABILIDADE 

Execução  
Responsabilidade direta pela execução da ação, ou seja, por colocar em prática 

o planejado.  

Supervisão e gerenciamento 
Responsabilidade de administrar, avaliar, dirigir e orientar, além de monitorar, 

acompanhar e avaliar a execução da ação. 

Participação  
Responsabilidade pelo oferecimento de suporte para que a ação seja executada. 

Trata-se de responsabilidade de forma solidária pela execução da ação.  

Acompanhamento 
Responsabilidade de conhecer o planejamento e o processo de execução da 

ação.  

Regulação e fiscalização  
Responsabilidade de examinar e avaliar se a execução da ação está em 

conformidade com os instrumentos de gestão, as normas e as leis. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ainda, visando uma melhor organização, no que se refere às definições das 

responsabilidades, foram elencadas/definidas as siglas para os órgãos da 

administração direta, indireta e de assessoramento (secretarias municipais e outros 

entes pertencentes ao poder executivo municipal) da gestão pública do município de 

Três Lagoas/MS (Quadro 13). Evidencia-se que a estrutura organizacional existente 

no município foi concebida pela Lei nº 3.222/2016 e alterada pela Lei  3.758/2020). 

Quadro 13 – Sigla definidas para os órgãos da administração direta de Três Lagoas/MS. 

ÓRGÃO SIGLA 

Secretaria Municipal de Administração SEMAD 

Departamento de Tecnologia da Informação DTI 

Secretaria Municipal de Finanças, Receitas e Controle SEFIRC 

Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas SEGOV 

Secretaria Municipal de Assistência Social SMAS 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura SEMEC 

Secretaria Municipal de Saúde  SMS 

Departamento de Vigilância e Saneamento  DVS 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio SEMEA 
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ÓRGÃO SIGLA 

Departamento de Preservação, Licenciamento e Educação Ambiental DPLEA 

Departamento de Saneamento Básico DSB (1) 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito SEINTRA 

Departamento de Drenagem Urbana DDU(1) 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia SEDECT  

Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer. SEJUVEL  

Procuradoria Geral do Município PGM 

(1) Sugere-se a criação de um novo órgão executor para assuntos referente ao Saneamento Básico e Drenagem Urbana, com a 

reestruturação administrativa e reavaliação das atribuições das secretarias municipais, conforme ações do Tomo I – Aspectos 

Institucionais, Gerenciais e Legais.  

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da  Lei  3.222//2016 e alterações. 

O Quadro 28 do Tomo I (pág. 151) relaciona as denominações, siglas e 

responsabilidades, atribuições de cada um dos órgãos componentes da estrutura 

institucional da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS conforme a Lei Municipal 

nº 3.222/2016, alterada pela Lei nº 3.758/2020, possíveis de serem envolvidos na 

concretização do planejamento propostos para o PMSB. 

Para proporcionar a execução dos Programas, considerando o aporte financeiro 

destinado ao município, estes poderão ser divididos em subprogramas. Deste modo, 

espera-se o cumprimento escalonado do Programa, sem desprezar os Projetos e 

Ações com prioridade classificas com baixa, uma vez que todas as ações deverão ser 

executadas sistematicamente com eficiência e eficácia para o atendimento dos 

Objetivos. 

9.1 PROGRAMA 9 – UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela 

Lei Federal nº 14.026/2020) prevê, dentre os princípios fundamentais para a 

prestação dos serviços de saneamento básico, a universalização do acesso e a efetiva 

prestação do serviço; a integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à 

população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a 

eficácia das ações e dos resultados; a conservação dos recursos naturais e a proteção 

do meio ambiente, adequados à saúde pública, bem como a segurança, qualidade, 

regularidade e continuidade dos serviços, dentre outros (BRASIL, 2007; 2020). 
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Entende-se que, para os serviços de coleta e tratamento de efluentes domésticos, 

devem ser previstos dispositivos de planejamento e gestão que permitam a inclusão 

e o atendimento das demandas existentes nos diferentes espaços do meio urbano e 

rural em um município. 

O município de Três Lagoas/MS atualmente possui prestação de serviço de 

esgotamento sanitário somente na sede urbana e, a partir dos dados disponibilizados 

pela agência reguladora do contrato - AGEMS (antiga Agepan), constatou-se que o 

índice de cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário em 2020 era de 99,67% 

(AGEMS, 2021b), já cumprindo a meta estabelecida para 2023 pelo Primeiro Termo 

de Revisão Contratual (SANESUL, 2019). Ainda, em relação ao índice de atendimento 

urbano, o município apresentou 98,00% de atendimento pelo Sistema de 

Esgotamento Sanitário em 2020 (AGEMS, 2021b; SNIS, 2021). 

Destaca-se que a implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgotos, bem 

como a ampliação do acesso a tais serviços são fundamentais para a promoção da 

saúde, qualidade de vida da população e, mostram-se práticas que vão ao encontro 

das normativas vigentes no país, bem como da tendência internacional de 

desenvolvimento social e sustentável. 

Assim, o presente programa objetiva propiciar serviços de coleta, tratamento e 

destinação final de esgotos adequados, permitindo a redução de doenças de 

veiculação hídrica, almejando a universalização do serviço de esgotamento sanitário 

em conformidade com os princípios e objetivos supracitados, de modo que atenda os 

anseios da população residente em Três Lagoas/MS. 

Ainda, será imprescindível a adoção de soluções individuais técnicas e 

ambientalmente adequadas para a destinação final de esgoto sanitário nas 

residências da sede urbana em que não houver rede coletora de esgotamento 

sanitário, assim como nos distritos do município e demais áreas rurais. 

Destaca-se que a Prefeitura Municipal, articulada com a prestadora de serviço 

(SANESUL) e demais órgãos competentes, quando na área de sua respectiva 

atuação, poderão alterar as ações e projetos estabelecidos neste Programa, desde 

que assegurado o cumprimento dos objetivos e metas sem prejuízos econômicos, 

ambientais e sociais. 
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9.1.1 Objetivos 

Os objetivos do Programa 9 são: 

• Garantir a universalização do acesso ao Sistema de Esgotamento Sanitário; 

• Realizar análise prévia dos equipamentos e infraestruturas do Sistema de 

Esgotamento Sanitário, de modo a possibilitar a otimização dos serviços de 

coleta, tratamento e destinação final dos efluentes sanitários; 

• Fomentar a estruturação de um banco de dados atualizados com informações 

e dados referentes ao Sistema de Esgotamento Sanitário. 

9.1.2 Público-alvo 

O público-alvo do Programa 9 engloba toda a comunidade, administração pública 

municipal, bem como os prestadores de serviços (terceiros) que estarão envolvidos 

diretamente com a gestão e gerenciamento dos serviços correlatos ao saneamento 

básico. 

9.1.3  Referências atuais 

As metas e ações propostas para o Programa 9 tiveram como base a situação 

diagnosticada no que concerte ao serviço de esgotamento sanitário. Assim, de forma 

a elucidar sinteticamente o cenário atual dos aspectos relacionados a este Programa, 

elaborou-se o Quadro 14. 

Quadro 14 – Referências atuais diagnosticadas no município, relacionadas a universalização do acesso ao 
esgotamento sanitário (Programa 9). 

ASPECTO SITUAÇÃO DIAGNOSTICADA 

Índice de cobertura de esgoto (em 2020). 99,67 % 

Índice de atendimento urbano de esgoto (em 
2020). 

98,00 % 

Extensão total da rede coletora de esgoto (em 
2020). 

672,69 km 

Extensão da rede por ligação (em 2020) 0,0177 m/ligações 

Existência de ETE no município. 
Existente – 2 unidades 

ETE Planalto ETE Jupiá 

Tecnologia de Tratamento Empregada nas ETEs. UASB (1) 
UASB (1) + Tratamento 

Aeróbio Biodrum + DS (2) 

Capacidade Máxima de Tratamento das ETEs. 200 L/s 150 L/s 

Nota: Referente ao tipo de tratamento da ETE Planalto, destaca-se que foi constatado durante a elaboração do Diagnóstico 

Situacional do Sistema de Esgotamento Sanitário que a etapa de tratamento físico-químico foi desativada permanentemente. 

(1) UASB – Reator Anaeróbio de Manta de Lodo; (2) DS – Decantador Secundário. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de AGEMS (2021); SANESUL (2021) e SNIS (2021). 
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9.1.4 Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento 

Para que seja possível o acompanhamento da execução dos programas propostos 

por este PMSB, bem como da efetivação das metas e ações, a fim de que viabilize o 

alcance dos objetivos anteriormente mencionados, elaborou-se o Quadro 15 que 

expõe os indicadores a partir dos quais ocorrerá o monitoramento do Programa 9. 

Quadro 15 – Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento do controle operacional do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

INDICADOR UNIDADE 
FREQUÊNCIA DE 

CÁLCULO 

Índice de cobertura de esgoto. Percentual Anual 

Índice de atendimento urbano de esgoto. Percentual Anual 

Índice de atendimento total de esgoto. Percentual Anual 

Utilização da capacidade total das ETEs. Percentual Anual 

Extensão total de rede coletora de esgoto. Quilômetros Anual 

Nº de novas ligações de esgoto na sede urbana. - Anual 

Extensão da rede por ligação m/ligação Anual 

Existência de mapeamento municipal do Sistema de Esgotamento 
Sanitário atualizado, contendo as infraestruturas e instalações 
pertencentes ao esgotamento sanitário. 

Sim/Não (1) Anual 

Existência de ações de incentivo a ligação do ramal predial de esgoto 
das residências a rede coletora de esgoto 

- Anual  

Nota: (1) O indicador não precisará mais ser monitorado quando a resposta for afirmativa, devendo ser criados outros para avaliar 

a eficiência dos instrumentos instituídos nas revisões periódicas deste Plano. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

9.1.5 Metas, projetos e ações 

Este tópico é estruturado em forma de quadro-síntese (Quadro 16), apresentando as 

descrições das Metas vinculadas ao Programa 9, englobando o conjunto de Projetos 

e/ou Ações necessárias para o alcance das Metas. Deste modo, para cada Projeto ou 

Ação são definidas as responsabilidades na execução, supervisão e gerenciamento, 

na participação, no acompanhamento e na regulação e fiscalização, assim como o 

seu grau de relevância (  baixa,  média,  alta e  legal) e seu prazo para 

execução. 

Sugere-se que alguns dos Projetos e Ações sejam executados por equipe 

tecnicamente habilitada contratada pela municipalidade, denominada de Terceiros 

neste PMSB, a fim de não sobrecarregar o corpo técnico da administração pública 

municipal com serviços extras em relação à rotina de trabalho, fator que pode 

prejudicar tanto o colaborador quanto a eficiência e qualidade do serviço. 
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Tal recomendação é feita no sentido de evitar a sobrecarga do quadro municipal de 

funcionários com especialistas cuja demanda é esporádica, evitando comprometer 

demasiadamente as receitas do município com despesas de folha de pagamento.
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Quadro 16 – Metas, projetos e ações referentes ao Programa 9: Universalização do atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADES 
Execução 

Supervisão e 
Gerenciamento 

Participação Acompanhamento 
Regulação e 
Fiscalização 

 Promover a expansão gradual (escalonada) do Sistema de Esgotamento Sanitário de modo a atingir a universalização dos serviços, conforme instrumentos norteadores 

da concessão. 

 Ampliar a rede pública de esgoto de modo a disponibilizar de cobertura igual 

ou superior a 99,00%(1) da população da sede urbana de Três Lagoas/MS. 

Nota: (1) Índice de cobertura estabelecido como meta a partir de 2023 pelo Primeiro Termo de Revisão 
Contratual (SANESUL, 2019). Destaca-se que de acordo com o último Relatório Anual de 
Desempenho apresentado pela AGEMS (antiga Agepan), a cobertura do Sistema de Esgotamento 
Sanitário  em 2020 era de 99,67% (AGEMS, 2021b). 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEFIRC 

Controladoria 

Geral 

SEINTRA 

Órgão colegiado 
Ente regulador 2023-2042  

 Ampliar a capacidade de tratamento dos efluentes sanitários gerados no 

município de Três Lagoas/MS através da implantação da nova ETE (ETE Souza Dias), 

que realizará o tratamento de efluentes domésticos e industriais. 

Nota: A ETE Souza Dias encontra-se em fase de construção e possuirá, inicialmente, capacidade de 
tratamento de 100 L/s. Conforme exposto no Cenário Planejado, a capacidade atual de 350 L/s (ETE 
Planalto e ETE Jupiá) seria insuficiente a partir de 2028 e somente ao final do horizonte temporal 
(2042) ultrapassaria a capacidade total considerando a operação da ETE Souza Dias (total de 450 L/s), 
sendo assim necessário uma nova ampliação na capacidade de tratamento das ETEs. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEFIRC 

Controladoria 

Geral 

SEINTRA 

Órgão colegiado 
Ente regulador 2023-2028  

 Expandir a rede de esgoto, conforme demandas e expansão da área urbana 

do município, mantendo os índices de cobertura determinados nos instrumentos 

norteadores da concessão. 

Nota 1: Compatibilizar com as futuras revisões contratuais. 

Nota 2: A expansão da rede coletora abrange a estruturação de loteamentos particulares com rede 
coletora de esgoto interligada a rede pública, cuja responsabilidade é atribuída aos loteadores 
conforme estabelecido no Art. 2º, § 5º, da Lei Federal  6.766/1979, alterada pela Lei Federal 
nº 11.445/2007. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEFIRC 

Controladoria 

Geral 

SEINTRA 

Órgão colegiado 
Ente regulador 2023-2042  

 Realizar estudos prévios de ordenamento territorial, de impacto de vizinhança, 

bem como da dinâmica dos ventos nas áreas que serão destinadas a implantação ou 

ampliação de infraestruturas do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Nota: Conforme resultado da aplicação de questionários com a população três-lagoense, moradores 
relatam com pouca frequência o odor característico de esgoto em suas residências. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos Distritos do município de Três Lagoas/MS. 

 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Arapuá. 
Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEFIRC 

SEINTRA 

SEMEA 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2027  

 Elaborar estudo detalhado para viabilidade de implantação de sistema 

compacto e descentralizado para tratamento de esgoto gerado no Distrito de Garcias. 

Terceiros/ 

Prestadora de 

Serviço 

DSB 

SEMEA 

SEFIRC 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADES 
Execução 

Supervisão e 
Gerenciamento 

Participação Acompanhamento 
Regulação e 
Fiscalização 

 Incentivar e orientar a adoção de soluções individuais para tratamento e destinação dos efluentes sanitários em áreas da sede urbana sem rede coletora de esgoto, bem 

como nos distritos e áreas rurais do município (assentamentos, vilas, povoados, aldeias e aglomerados rurais). 

 Elaborar Projeto Executivo de sistemas individuais de tratamento de esgoto 

que atendam as normativas técnicas e ambientais para o correto gerenciamento dos 

efluentes nos distritos e áreas rurais, além das áreas da sede urbana não atendidas 

pelo Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Gerador SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

 Implantar sistemas individuais de tratamento do esgoto sanitário nas áreas 

urbanas e rurais sem atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário, desde que 

justificada a viabilidade econômico-financeira. 

Gerador SEMEA 

SEFIRC 

SEINTRA 

DSB 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2027  

 Realizar treinamento de prestadores de serviços terceirizados para 

desativação correta de fossas (negras ou sépticas) e ligação domiciliar na rede coletora 

de esgoto. 

SEMEA DSB SEINTRA - - 2023-2042  

 Fornecer assistência técnica para elaboração de projetos e execução de 

sistemas individuais de tratamento de esgoto destinados à população de baixa renda 

residentes nos distritos e localidades rurais, conforme preconizado na Lei Federal 

nº 11.888/2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e 

gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. 

SEINTRA DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Orientar, fiscalizar e cobrar a implantação das soluções individuais de 

esgotamento sanitário nas localidades em que não há disponibilidade de rede coletora 

de esgoto. 

Nota: As ações de Educação Ambiental em relação ao esgotamento sanitário são apresentadas no 

Programa 5 do Tomo I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais. 

SEINTRA DSB 

SEMEA 

SEGOV 

SMS 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Realizar estudo de adequabilidade da atual concepção do projeto de esgotamento sanitário considerando o leiaute existente para o município. 

  Analisar os estudos de concepção(1) do Sistema de Esgotamento Sanitário  

existente, elaborado para o atendimento da sede municipal. 

Nota (1): Estudo para identificar as necessidades, caracterizar os problemas existentes e avaliar as 
alternativas de viabilidade nos aspectos técnicos, socioeconômicos, financeiros e ambientais (BRASIL, 
2011). 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

  Analisar o cadastro e os projetos as built(2) das infraestruturas existentes já 

implementadas no Sistema de Esgotamento Sanitário (rede coletora, poço de visita, 

EEEBs, ETEs) do município. 

Nota (2): “As built” é um projeto com representações técnicas, como plantas, cortes, fachadas, entre 
outros, com todas as alterações e modificações promovidas durante a construção ou reforma de uma 
infraestrutura. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

  Avaliar o estado de conservação das infraestruturas existentes já 

implementadas do Sistema de Esgotamento Sanitário no município. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADES 
Execução 

Supervisão e 
Gerenciamento 

Participação Acompanhamento 
Regulação e 
Fiscalização 

Nota: Englobando as infraestruturas existentes das EEEBs e ETEs. 

  Elaborar Projeto Executivo detalhado de novas estruturas do Sistema de 

Esgotamento Sanitário, devendo também apresentar o as built revisado e atualizado. 

Nota: Esta ação não necessariamente ocorrerá em todos os anos do horizonte de planejamento, 
entretanto deverá ser provisionada quando novas instalações e infraestruturas referentes aos Sistema 
de Esgotamento Sanitário forem implantadas no município de Três Lagoas/MS pela prestadora de 
serviço do esgotamento sanitário. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Disponibilizar cadastro atualizado do Sistema de Esgotamento Sanitário de 

Três Lagoas/MS em formato de arquivo vetorial(3), indicando as regiões do município 

que possuem rede coletora implantada e as prováveis expansões do sistema. 

Nota (3): O arquivo vetorial em CAD (Computer Aided Design ou Desenho Assistido por Computador), 
podendo ser no formato SHP (Shapefile), KML (Keyhole Markup Language), DWG (DraWinG format) 
ou DXF (Drawing Exchange Format). 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Elaborar estudos necessários para a obtenção do licenciamento ambiental 

das estruturas que compõem o Sistema de Esgotamento Sanitário, atendendo as 

condições impostas pelo órgão ambiental competente. 

Nota: Esta ação não necessariamente ocorrerá em todos os anos do horizonte de planejamento, 
entretanto deverá ser provisionada quando novas instalações e infraestruturas ou ampliações 
referentes ao Sistema de Esgotamento Sanitário forem implantadas no município e estas se 
enquadrarem como atividades passíveis de licenciamento ambiental, conforme procedimentos 
impostos pelo órgão ambiental municipal. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

DPLEA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Elaborar o cadastro técnico do Sistema de Esgotamento Sanitário integrado ao Sistema Municipal de Informação em Saneamento de Três Lagoas/MS (SMIS-TL). 

Nota: O Sistema Municipal de Informação em Saneamento é instituído pela Política Municipal de Saneamento Básico (Art. 26 da Lei nº 2.867, de 16 de dezembro de 2014, sendo integrado ao Cadastro Multifinalitário do município, em fase de implementação. 

  Manter levantamento atualizado de todas as estruturas e dispositivos que 

compõem o Sistema de Esgotamento Sanitário, incluindo a rede coletora implantada, a 

rede coletora prevista a ser implantada, as EEEBs, as ETEs, poços de visita (PVs), bem 

como os interceptores e emissários das ETEs. 

Prestadora de 

Serviço 

Terceiros 

DSB 
SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Manter registro dos principais problemas e intercorrências do Sistema de 

Esgotamento Sanitário, a partir de um banco de dados georreferenciado e alimentado 

com os dados obtidos na Ação 34.1 que possibilite visualizar as instalações das diversas 

áreas do saneamento integradamente melhorando e facilitando o planejamento. 

Nota: O banco de dados georreferenciado deverá conter informações de todas as vertentes do 
saneamento básico. 

Prestadora de 

Serviço 

Terceiros 

DSB 

Prestadora de 

Serviço 

SEMEA 

SEINTRA 

Órgão colegiado 

Departamento de 

Tecnologia da 

Informação 

Ente regulador 2023-2042  

  Integrar o banco de dados ao SMIS-TL para facilitar a tomada de decisões. 

Nota: O banco de dados georreferenciado deverá conter informações de todas as vertentes do 

saneamento básico. 

Departament

o de 

Tecnologia da 

Informação 

DSB 

Prestadora de 

Serviço 

SEMEA 

SEINTRA 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  
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Fonte: Elaborado pelos autores.

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADES 
Execução 

Supervisão e 
Gerenciamento 

Participação Acompanhamento 
Regulação e 
Fiscalização 

  Atualizar o banco de dados georreferenciado periodicamente e alimentar o 

SMIS-TL. 

Nota: O banco de dados georreferenciado deverá conter informações de todas as vertentes do 
saneamento básico. 

DSB 

Departamento de 

Tecnologia da 

Informação 

Prestadora de 

Serviço 

SEMEA 

SEINTRA 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Dar publicidade através dos meios de comunicação da Prefeitura Municipal 

(site oficial e/ou redes sociais) aos dados e informações gerados e de relevância para 

a população sobre o Sistema de Esgotamento Sanitário, buscando informá-la sobre os 

serviços e importância desta temática no dia a dia, através de conteúdo dinâmico e de 

linguagem acessível disseminado de forma ampla a toda a comunidade. 

Departament

o de 

Tecnologia da 

Informação 

DSB 
SEINTRA 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  
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9.2 PROGRAMA 10 – CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O funcionamento adequado de um Sistema de Esgotamento Sanitário depende de 

uma gama de variáveis, tais como: projeto, planejamento, operação, dentre outras. 

Para tanto, faz-se necessário realizar diversos estudos sobre concepção de 

infraestruturas e equipamentos, diagnosticar particularidades da área que poderão 

influenciar na etapa de implantação das futuras estruturas e, sobretudo executar e 

operacionalizar o sistema da melhor maneira possível. 

Assim, o controle operacional é uma das etapas importantes para o planejamento 

estratégico do Sistema de Esgotamento Sanitário, uma vez que envolve uma série de 

procedimentos que estão diretamente relacionados ao desemprenho e eficiência das 

infraestruturas e equipamentos integrantes do sistema, de modo que estes são os 

responsáveis pela adequada coleta, encaminhamento, tratamento e disposição final 

dos efluentes gerados no município de Três Lagoas/MS. 

De acordo com Von Sperling e Chernicharo (2018) os principais objetivos do controle 

operacional nas Estações de Tratamento de Esgoto são: 

• Produzir um efluente final com uma qualidade tal que satisfaça os padrões de 

lançamento; 

• Reduzir a variabilidade da qualidade do efluente; 

• Evitar grandes falhas do processo; 

• Reduzir custos de operação; 

• Aumentar a capacidade de tratamento sem a expansão do sistema; 

• Implementar uma operação com eficiência variável de forma a acomodar 

variações sazonais; 

• Reduzir as necessidades de mão de obra; 

• Permitir uma inicialização rápida do sistema. 

Neste sentido, cumpre mencionar que o controle operacional não deve se pautar 

somente nas ETEs, mas também nos outros equipamentos urbanos integrantes do 

Sistema de Esgotamento Sanitário, como as redes coletoras de esgoto, estações 

elevatórias de esgoto bruto, interceptores, emissários, dentre outros. Ainda, segundo 
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Von Sperling e Chernicharo (2018) os aspectos operacionais são imprescindíveis para 

a identificação de práticas e rotinas que possam promover a melhoria da saúde e da 

segurança dos trabalhadores, de modo a minimizar o risco de doenças ocupacionais 

e problemas operacionais decorrentes de falhas humanas. 

Complementarmente ao exposto, o acompanhamento dos aspectos operacionais 

destas estruturas auxilia na identificação do percentual de esgoto tratado, possíveis 

problemas de vazamentos ou falhas sistêmicas, as etapas que podem ser otimizadas, 

bem como a reavaliação das estratégias operacionais e outras particularidades do 

sistema. 

Portanto, este programa foi desenvolvido com a finalidade de apresentar os 

detalhamentos descritos anteriormente, proporcionando um Sistema de Esgotamento 

Sanitário com qualidade, eficiência e eficácia e que atenda as demandas identificadas 

no município de Três Lagoas/MS. 

9.2.1 Objetivos 

Os principais objetivos do Programa 10: 

• Garantir a qualidade na prestação dos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e destinação final dos efluentes sanitários gerados no município; 

• Garantir a qualidade na operacionalização das infraestruturas e equipamentos 

integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitário; 

• Promover ações de segurança e saúde no trabalho que evitem problemas de 

origem operacional. 

9.2.2 Público-alvo 

O público-alvo do Programa 10 engloba toda a comunidade, administração pública 

municipal, bem como os prestadores de serviços (terceiros) que estarão envolvidos 

diretamente com a gestão e gerenciamento dos serviços correlatos ao saneamento 

básico.  
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9.2.3 Referências atuais 

As metas e ações propostas para o Programa 10 foram formuladas com base nas 

situações diagnosticadas no âmbito municipal referente ao controle ambiental e 

operacional do Sistema de Esgotamento Sanitário. Assim, de modo a elucidar as 

principais referências observadas, elaborou-se o Quadro 17. 

Quadro 17 – Referências atuais no município relacionadas ao controle operacional do Sistema de 
Esgotamento Sanitário (Programa 10). 

ASPECTO 
SITUAÇÃO 

DIAGNOSTICADA 

Índice de tratamento de esgoto sanitário (ano de 2020). 100% do coletado 

Plano de Prevenção de Panes. Não diagnosticado 

Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva das ETEs Não diagnosticado 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) das ETEs. Não diagnosticado 

Plano de Emergência e Contingência Não diagnosticado 

Nota: Embora a existência dos planos citados não foi diagnosticada, a empresa prestadora do serviço possui rotina operacional 

das infraestruturas do Sistema de Esgotamento Sanitário com ações relacionadas aos planos, conforme apresentado no 

capítulo 1 deste Tomo III do PMSB. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

9.2.4 Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento 

Para acompanhar a execução dos programas propostos neste PMSB, bem como a 

efetivação das metas e ações, a fim de que se viabilize o alcance dos objetivos 

anteriormente mencionados, elaborou-se o Quadro 18 que expõe os indicadores a 

partir dos quais ocorrerá o monitoramento do Programa 10. 

Quadro 18 – Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento do controle operacional do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

Indicador Unidade Frequência de Cálculo 

Índice de coleta de esgoto. Percentual Anual 

Índice de tratamento de esgoto sanitário. Percentual Anual 

Número de entupimentos na rede coletora e esgoto. - Mensal 

Número de rupturas/extravasamento na rede coletora de 
esgoto. 

- Mensal 

Existência de Certificado de Destinação Final (CDF) dos 
resíduos perigosos gerados nas ETEs 

Sim/Não (1) Anual 

Existência de Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva 
das ETEs. 

Sim/Não (1) Anual 

Existência de Plano de Prevenção de Panes. Sim/Não (1) Anual 

Existência de Plano de Emergência e Contingência do 
Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Sim/Não (1) Anual 

Existência de Plano de Segurança do Trabalho. Sim/Não (1) Anual 

Nota: (1) O indicador não precisará mais ser monitorado quando a resposta for afirmativa, devendo ser criados outros para avaliar 

a eficiência dos instrumentos instituídos nas revisões periódicas deste Plano. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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9.2.5 Metas, projetos e ações 

Este tópico é estruturado em forma de quadro-síntese (Quadro 19), apresentando as 

descrições das Metas vinculadas ao Programa 10, englobando o conjunto de Projetos 

e/ou Ações são definidas as responsabilidades na execução, supervisão e 

gerenciamento, na participação, no acompanhamento e na regulação e fiscalização, 

assim como o seu grau de relevância (  baixa,  média,  alta e  legal) e seu prazo 

para execução. 

Sugere-se que alguns dos Projetos e Ações sejam executados por equipe 

tecnicamente habilitada contratada pela municipalidade, denominada de Terceiros 

neste PMSB, a fim de não sobrecarregar o corpo técnico da administração pública 

municipal com serviços extras em relação à rotina de trabalho, fator que pode 

prejudicar tanto o colaborador quanto a eficiência e qualidade do serviço. 

Tal recomendação é feita no sentido de evitar a sobrecarga do quadro municipal de 

funcionário com especialistas cuja demanda é esporádica, evitando comprometer 

demasiadamente as receitas do município com despesas de folha de pagamento.
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Quadro 19 – Metas, projetos e ações referentes ao Programa 10: Controle Operacional do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADES 
Execução 

Supervisão e 

Gerenciamento 
Participação Acompanhamento 

Regulação e 

Fiscalização 

 Manter regularidade do serviço de esgotamento sanitário. 

  Realizar manutenções e reparos periódicos permanentemente programados 

em horários que não sejam de pico, comunicando a população da situação dos 

equipamentos e infraestruturas componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário e 

das melhorias que serão feitas. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Tratar 100% do esgoto coletado na sede urbana de Três Lagoas/MS, atendendo aos padrões de lançamento de efluentes sanitários estabelecidos pela legislação. 

  Elaborar estudos de concepção e de viabilidade técnica e econômico-

financeira para verificar a necessidade de ampliação de uma das ETEs existentes no 

município, de modo a atender a demanda futura provisionada para Três Lagoas/MS. 

Nota: De acordo com as estimativas do Cenário Planejado deste PMSB, a capacidade de tratamento 
da ETE Planalto e ETE Jupiá seria insuficiente a partir de 2028 e somente em 2042 a demanda 
ultrapassaria a capacidade de tratamento das ETEs considerando a operação da ETE Souza Dias. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Caso seja necessário a ampliação de uma ETE, conforme Ação 36.1, elaborar 

Projeto Executivo para o atendimento das demandas futuras em conformidade com as 

normas e legislações vigentes. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 

Depende 

da Ação 

35.1 
 

  Realizar as obras de expansão da ETE para receber os efluentes gerados, se 

comprovado a necessidade de ampliação da capacidade de tratamento, em 

conformidade com as normas e legislações vigentes. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 

SEFIRC 

Órgão colegiado Ente regulador 

Depende 

da Ação 

35.1 
 

 Regularizar as ligações prediais em rede pública de coleta de esgoto. 

  Fiscalizar as ligações prediais em redes públicas de esgoto, de modo a 

monitorar e controlar possíveis irregularidades e/ou inadequações na ligação do esgoto, 

que possam prejudicar a coleta e transporte adequado do esgoto sanitário para os 

equipamentos integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

 Prestadora 

de Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Garantir a efetivação da ligação do ramal predial de esgoto à rede pública 

coletora quando esta estiver disponível na localidade do munícipe, de modo a atender 

ao preconizado pelas legislações vigentes. 

Nota: Conforme a Lei Federal nº 11.445/2007(e alterações posteriores), Art. 45, § 5º, e a Lei Estadual  
2.263/2001, Art. 26, inciso II, é dever do usuário fazer a ligação na rede coletora de esgoto quando 
disponível o serviço. Ainda, o Código de Obras de Três Lagoas/MS (Lei nº 698/1985, Art. 306) proíbe 
o uso de fossas nas construções servidas por rede de esgoto sanitário. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 

SEGOV 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Controlar e monitorar as obras relacionadas à coleta e ao tratamento de esgoto sanitário. 

  Supervisionar as obras de implantação da rede coletora e tratamento do 

esgoto sanitário executadas pela prestadora de serviço. 
SEINTRA DSB 

Prestadora de 

Serviço 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Estabelecer critérios e procedimentos de projetos e execução de obras de esgotamento sanitário. 

  Realizar o mapeamento das áreas de maior vulnerabilidade ambiental no 

município de Três Lagoas/MS. 
Terceiros DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

  Realizar o mapeamento das áreas com risco à contaminação por efluentes 

sanitários, indicando a partir do levantamento objeto da Ação 34.2 os possíveis pontos 

com falhas sistêmicas nas estruturas do Sistema de Esgotamento Sanitário (emissário 

Terceiros DSB 

Prestadora de 

Serviço 

SEMEA 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADES 
Execução 

Supervisão e 

Gerenciamento 
Participação Acompanhamento 

Regulação e 

Fiscalização 

das ETEs, EEEBs, tubulação, dentre outros) e os locais desprovidos de atendimento 

pela rede coletora de esgoto. 

Nota: Os dados e informações obtidos por meio desta ação deverão ser inseridos no SMIS-TL, de 
modo a facilitar o conhecimento dos gestores municipais. 

SEINTRA 

  Estabelecer critérios para elaboração de projetos de sistemas de esgotamento 

sanitário (coleta, tratamento, destinação final), respeitando as limitações ambientais, 

normativas e técnicas que envolvem os projetos e obras, considerando também o 

contexto das bacias de contribuição. 

SEINTRA DSB 

Prestadora de 

serviços 

SEMEA 

Órgão colegiado Ente regulador 2023  

 Garantir o acompanhamento e a fiscalização direta dos serviços de esgotamento sanitário. 

  Regular a prestação dos serviços de esgotamento sanitário. 
Ente 

regulador 
DSB SEMEA Órgão colegiado - 2023-2042  

  Verificar continuamente a prestação do serviço de esgotamento sanitário, 

checando o cumprimento de metas e os indicadores. 

Ente 

regulador 
DSB SEMEA Órgão colegiado - 2023-2042  

  Fiscalizar a operação do sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário 

executados pela prestadora de serviços. 
SEINTRA DSB 

Prestadora de 

Serviço 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Acompanhar e gerar informações sobre a geração per capita, consumidores 

especiais, percentual de esgoto encaminhado para as ETEs, dentre outros dados que 

forem relevantes para quantificar a demanda real no município, disponibilizando tais 

informações do SMIS-TL. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Otimizar o funcionamento, operação, a eficiência e destinação correta dos resíduos gerados pelo Sistema de Esgotamento Sanitário do município. 

  Elaborar e implantar projeto de otimização dos sistemas de tratamento das 

ETEs. 

Nota: Realizar periodicamente este projeto de otimização. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Destinar adequadamente os resíduos sólidos gerados no gradeamento e nas 

instalações operacionais das ETEs e das EEEBs existentes no município. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Elaborar e/ou atualizar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Gerados nas Estações de Tratamento de Esgoto. 

Nota 1: Conforme Meta 84 do Programa 17(Tomo V). No Plano de Gerenciamento deve apresentar 
diretrizes referentes aos resíduos sólidos gerados nas ETEs, incluindo os resíduos gerados no 
Tratamento Preliminar, composto pelo gradeamento para retenção de resíduos sólidos, e ao lodo 
gerado durante o tratamento do efluente no UASB. 

Nota 2: Realizar a revisão periódica deste instrumento de gestão de resíduos sólidos. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

  Implantar ações propostas no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

nas ETEs em operação no município de Três Lagoas/MS. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2025-2042  

  Realizar o tratamento e a destinação final adequada do lodo gerado nas ETEs 

em operação. 

Nota: Conforme Ações da Meta 84 do Programa 17 (Tomo V). 

Prestadora de 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Apresentar o Certificado de Destinação Final (CDF) do lodo gerado no 

processo de tratamento de esgoto nas ETEs. Este documento atesta o nome do 

gerador, a unidade de destino - nome do aterro e o tipo de resíduo destinado. 

Nota: O CDF é obtido pela prestadora de serviços a partir do encaminhamento e destinação adequada 
do lodo através da contratação de empresa especializada em tais serviços, devendo este documento 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADES 
Execução 

Supervisão e 

Gerenciamento 
Participação Acompanhamento 

Regulação e 

Fiscalização 

ser apresentado para o órgão ambiental municipal responsável pelo licenciamento ambiental das 
ETEs. 

  Fomentar o desenvolvimento e adoção de tecnologias para redução na 

geração do lodo e destinações alternativas (utilização como matéria-prima em outros 

processos – adubos orgânicos, substratos, tijolos cerâmicos, concretos, dentre outros). 

Nota: Conforme Ações da Meta 84 do Programa 17 (Tomo V). 

Prestadora de 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Avaliar a ocorrência e percepção da população quanto ao odor gerado pelas 

ETEs e EEEBs, além de buscar alternativas para redução do eventual odor. 

Nota: Sugere-se como ações o gerenciamento correto da acomodação e destinação dos resíduos 
gerados, além da disposição adequada dos leitos de secagem na área interna das ETEs, manutenção 
nos queimadores dos gases gerados e ações imediatas após a ocorrência de extravasamentos nas 
EEEBs para identificação e solução do problema. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Programar e realizar manutenções corretivas e preventivas do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

  Elaborar o Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de 

Esgotamento Sanitário. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2025  

  Realizar periodicamente a manutenção dos PVs de esgoto e das EEEBs para 

eliminação dos depósitos de resíduos sólidos e sedimentos, além de obstruções 

existentes, bem como dos equipamentos e infraestruturas utilizadas no Sistema de 

Esgotamento Sanitário, como por exemplo: bombas submersíveis ou autoescorvantes, 

geradores de energia, calibração de equipamentos utilizados para monitorar a eficiência 

do tratamento, entre outros. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Criar mecanismos para prevenção de panes. 

  Elaborar Plano de Prevenção de Panes (preferencialmente em conjunto com 

a Ação 42.1). 

Prestadora de 

Serviço 
DSB SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2025  

  Adquirir equipamentos de prevenção de panes em consonância com as 

normas, como geradores de energia elétrica e bombas reservas (conforme orientado 

pelo produto da Ação 42.1) para todas as unidades de ETEs e EEEBs existentes. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

Controladoria 

Geral 

SEFIRC 

SEINTRA 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Elaborar ações de emergência e contingência para situações de risco de paralização do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

  Elaborar Plano de Emergência e Contingência do Sistema de Esgotamento 

Sanitário, consoante às diretrizes do PMSB para essa vertente, englobando as 

infraestruturas do Sistema de Esgotamento Sanitário, como EEEBs, ETEs, 

interceptores de esgoto, PVs, dentre outros. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

  Revisar periodicamente o Plano de Emergência e Contingência, explicitado 

através da Ação 44.1. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Em caso de extravasamento de efluentes sanitários, aplicar as medidas 

necessárias para solucionar os problemas de maneira imediata, mitigando os possíveis 

problemas ocasionados pelo extravasamento do esgoto. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Dispor de pessoal capacitado para enfrentamento de situações atípicas, como 

no caso de rompimento de tubulação de esgoto, retorno de esgoto em residências, 

Prestadora de 

Serviço 
DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  
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Fonte: Elaborado pelos autores.

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADES 
Execução 

Supervisão e 

Gerenciamento 
Participação Acompanhamento 

Regulação e 

Fiscalização 

panes em infraestruturas do Sistema de Esgotamento Sanitário, falhas sistêmicas 

ocasionadas por depredação, entre outros. 

 Promover ações de saúde e segurança do trabalho aos operadores responsáveis pelas estruturas integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

  Manter ativa a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da 

Gerência Regional Bolsão Três Lagoas (GERTL-BOL), buscando instruir os 

colaboradores sobre a importância dos cuidados de segurança durante o 

desenvolvimento das atividades. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Elaborar Plano de Segurança do Trabalho, evitando a exposição e contato de 

operadores dos sistemas com qualquer tipo de material patogênico ou prejudicial à 

saúde. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA 

DSB 

SEMAD 

SMS 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

  Manter atualizado o Plano de Segurança do Trabalho, conforme provisionado 

na Ação 45.2. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA 

DSB 

SEMAD 
Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

  Promover palestras e eventos de segurança do trabalho. 
Prestadora de 

Serviço 
SEMEA 

DSB 

SEMAD 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Implantar cronograma de treinamento dos funcionários, no sentido de evitar 

acidentes de trabalho. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA 

DSB 

SEMAD 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Realizar a vacinação dos funcionários a fim de prevenir qualquer tipo de 

doença oriunda da atividade laboral. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA 

DSB 

SEMAD 

SMS 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  
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9.3 PROGRAMA 11 – PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL 

As ações de educação ambiental, juntamente a proteção e controle ambiental são 

imprescindíveis para a implementação deste PMSB no município de Três Lagoas/MS, 

uma vez que promovem o envolvimento e o comprometimento da municipalidade e 

cidadãos, auxiliando no cumprimento das legislações e conscientização populacional 

acerca da coleta adequada, tratamento e destinação dos efluentes domésticos 

gerados nas residências. 

Complementarmente ao controle operacional, a proteção e controle ambiental refere-

se ao acompanhamento dos aspectos ambientais, com o auxílio na identificação de 

parâmetros como a eficiência do tratamento realizado nas ETEs, o atendimento às 

condicionantes do licenciamento ambiental, destinação correta dos resíduos sólidos 

gerados nas ETEs e outras particularidades. 

Neste sentido, as ações e projetos do Programa 11 visam promover a melhoria da 

saúde e bem-estar da população três-lagoense, evitando possível surgimento de 

doenças causadas por veiculação hídrica, poluição de mananciais superficiais e 

subterrâneos, minimizando as chances de impactos negativos no meio ambiente e 

gastos futuros com a remediação de tais impactos. 

9.3.1 Objetivos 

Os principais objetivos do Programa 11 são: 

• Fomentar a adoção de soluções individuais adequados as áreas sem acesso à 

rede coletora de esgoto. 

• Assegurar controle e proteção ambiental aos recursos hídricos e ao meio 

ambiente local. 

• Promover ações de educação ambiental voltadas para a temática do 

esgotamento sanitário, buscando sensibilizar e conscientizar a população três-

lagoense acerca da correta gestão e gerenciamento dos efluentes sanitários.  
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9.3.2 Público-alvo 

O público-alvo do Programa 11 engloba toda a comunidade, administração pública 

municipal, bem como os prestadores de serviços (terceiros) que estarão envolvidos 

diretamente com a gestão e gerenciamento dos serviços correlatos ao saneamento 

básico. 

9.3.3 Referências atuais 

As metas e ações propostas para o Programa 11 foram formuladas com base nas 

situações diagnosticadas no âmbito municipal no que concerne aos indicadores de 

controle ambiental dos serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário prestados à 

comunidade local. Assim, de forma a elucidar as principais referências observadas, 

elaborou-se o Quadro 20. 

Quadro 20 – Referências atuais no município relacionadas ao controle ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário (Programa 11). 

ASPECTO 
SITUAÇÃO 

DIAGNOSTICADA 

Cadastramento das empresas limpa-fossa. Existente 

Existência de parâmetro que comprove a eficiência do tratamento dos esgotos. Existente (1) 

Existência de Plano de Automonitoramento (PAM) das ETEs. Não diagnosticado (2) 

Existência de banco de dados que sistematizam as informações referentes ao 
monitoramento dos índices, padrões e condições acerca do processo de tratamento de 
efluentes. 

Não diagnosticado 

Nota: (1) Conforme exposto no Diagnóstico Situacional deste PMSB, as ETEs realizam o controle diário dos parâmetros 

estabelecidos com análise do efluente na entrada e na saída da ETE; (2) Não diagnosticado a elaboração do Plano, porém 

ressalta-se que as Licenças de Operação das ETEs exigem a apresentação do Relatório Técnico de Execução do Plano de 

Automonitoramento ao IMASUL. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

9.3.4 Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento 

Com o intuito de acompanhar a execução dos programas propostos neste PMSB, bem 

como a efetivação das metas e ações, a fim de que se viabilize o alcance dos objetivos 

anteriormente mencionados, elaborou-se o Quadro 21 que expõe os indicadores a 

partir dos quais ocorrerá o monitoramento do Programa 11. 
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Quadro 21 – Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento do controle ambiental do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

Indicador Unidade Frequência de Cálculo 

Índice de eficiência do tratamento de esgoto. Percentual 

Anual 

 
 
 
 

Índice da qualidade da água (IQA) superficial do corpo receptor. 0 a 100 

Semestral 

 
 
 

Atendimento aos padrões para efluentes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

- 

Anual 

 
 

Atendimento aos padrões de lançamento de efluentes em corpo 
hídrico receptor. 

- Anual 

Número de notificações de ligações clandestinas. Percentual Anual 

Existência de ações voltadas a erradicação dos lançamentos 
clandestinos de esgoto. 

Sim/Não (1) Anual 

Existência de Plano de Automonitoramento – PAM das ETEs. Sim/Não (1) Trimestral (2)/ Semestral (3) 

Existência de ações de educação ambiental na área urbana e 
rural do município. 

Sim/Não (1) Anual 

Abrangência da Educação Ambiental no município. Percentual (4) Anual 

Existência de treinamento para funcionários e corpo pedagógico 
das escolas municipais com foco na temática do esgotamento 
sanitário. 

Sim/Não (1) Anual 

Nota: (1) O indicador não precisará mais ser monitorado quando a resposta for afirmativa, devendo ser criado outros para avaliar 

a eficiência dos instrumentos instituídos nas revisões periódicas deste Plano; (2) A Licença de Operação da ETE Planalto 

especifica a periodicidade da apresentação do Relatório Técnico de Execução do Plano de Automonitoramento – PAM , com 

análise mensal das amostras coletadas do efluente e do corpo receptor, devendo o relatório ser encaminhado trimestralmente 

para o IMASUL; (3) A Licença de Operação da ETE Jupiá estabelece que a entrega do Relatório Técnico de Execução do PAM 

ao IMASUL deve ser feita semestralmente; (4) Percentual gerado em função da população alcançada com as ações em relação 

a população total. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

9.3.5 Metas, projetos e ações 

Este tópico é estruturado em forma de quadro-síntese (Quadro 22), contendo as 

descrições das Metas vinculadas ao Programa 11, englobando o conjunto de Projetos 

e/ou Ações necessárias para o alcance das Metas. Deste modo, para cada Projeto ou 

Ação são definidas as responsabilidades na execução, na supervisão e 

gerenciamento, na participação, no acompanhamento e na regulação e fiscalização, 

assim como o seu grau de relevância (  baixa,  média,  alta e  legal) e seu prazo 

para execução. 

Sugere-se que alguns dos Projetos e Ações sejam executados por equipe 

tecnicamente habilitada contratada pela municipalidade, denominada de Terceiros 

neste PMSB, a fim de não sobrecarregar o corpo técnico da administração pública 
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municipal com serviços extras em relação à rotina de trabalho, fator que pode 

prejudicar tanto o colaborador quanto a eficiência e qualidade do serviço. 

Tal recomendação é feita no sentido de evitar a sobrecarga do quadro municipal de 

funcionários com especialistas cuja demanda é esporádica, evitando comprometer 

demasiadamente as receitas do município com despesas de folha de pagamento. 
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Quadro 22 – Metas, projetos e ações referentes ao Programa 11: Proteção e Controle Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADES 
Execução 

Supervisão e 

Gerenciamento 
Participação Acompanhamento 

Regulação e 

Fiscalização 

 Readequar as soluções individuais e outras formas de tratamento do esgotamento sanitário implantadas na sede urbana (em bairros e empreendimentos não atendidos 

pela rede coletora de esgoto sanitário), distritos e áreas rurais. 

  Orientar, fiscalizar e cobrar dos empreendimentos e moradores residentes em 

áreas sem rede coletora de esgotos a realizar a substituição das fossas negras pelos 

tanques sépticos, preferencialmente seguidos de filtro anaeróbio e sumidouro, bem 

como a destinação ou tratamento adequado do esgoto gerado nos empreendimentos. 

Nota: Ressalta-se que a ação será realizada nas áreas em que não há cobertura do Sistema de 
Esgotamento Sanitário, incluindo áreas da sede urbana, distritos, assentamentos e demais áreas 
rurais. 

SEINTRA DSB 
SMS 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Realizar o cadastramento das soluções individuais de destinação e outras 

formas de tratamento de efluentes sanitários implantados na sede urbana, distritos e 

áreas rurais do município de Três Lagoas/MS, de modo a facilitar as ações de 

fiscalização e monitoramento de tais infraestruturas. 

Nota: Realizar o cadastramento primeiramente de infraestruturas implantadas na sede urbana e 

distritos de Três Lagoas/MS e, gradualmente, realizar o cadastramento das estruturas implantadas 
nas áreas mais afastadas (áreas rurais, assentamentos rurais, dentre outros). 

SEMEA 

Terceiros 
DSB 

SEINTRA 

SMS 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  A Ação 45.2 deverá ser incorporada ao SMIS-TL, de modo a facilitar o 

monitoramento e fiscalização das soluções individuais e outras formas de tratamento 

implantadas na sede urbana e em áreas rurais do município de Três Lagoas/MS. 

DSB SEMEA SMS Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Destinar de maneira adequada os efluentes líquidos nas Estações Elevatórias de Esgoto (Bruto ou Tratado) e ETEs existentes no município. 

  Realizar a destinação adequada dos efluentes líquidos gerados no município. 

Nota 1: Os efluentes líquidos provenientes das bacias sanitárias deverão ser encaminhados 
adequadamente através da rede coletora de esgoto e EEEBs para as ETEs em operação. 

Nota 2: O efluente bruto após passar por todas as etapas de tratamento é considerado efluente tratado, 
podendo ser lançado no corpo receptor, o Rio Paraná, desde que respeitado os padrões legais de 
lançamento. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto domésticos. 

  Elaborar plano de erradicação de ligações clandestinas de esgoto doméstico. 

Prestadora de 

Serviço 

SEMEA 

DSB SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Realizar vistoria periódica da rede de esgotamento sanitário, visando a 

identificação de irregularidades. 

Prestadora de 

Serviço 
DSB 

SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Identificar e eliminar lançamentos de esgoto sanitário clandestinos nas 

galerias pluviais, diretamente no solo e/ou em corpos hídricos (córregos, rios, lagoas, 

outros). 

Prestadora de 

Serviço 

DSB 

DDU 

SEMEA SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADES 
Execução 

Supervisão e 

Gerenciamento 
Participação Acompanhamento 

Regulação e 

Fiscalização 

Nota: Ação conjunta com o Departamento de Drenagem Urbana, considerando que envolve as duas 
vertentes do Saneamento Básico. 

  Identificar e eliminar os lançamentos de águas pluviais na rede coletora de 

esgoto. 

Nota: Ação conjunta com o Departamento de Drenagem Urbana, considerando que envolve as duas 
vertentes do Saneamento Básico. 

Prestadora de 

Serviço 

DSB 

DDU 

SEMEA SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Verificar as reclamações e denúncias relacionadas aos Sistema de 

Esgotamento Sanitário, recebidas pela Ouvidoria Geral do Município (OGM) de Três 

Lagoas/MS. 

Nota: Através da Ouvidoria Geral do Município é possível realizar denúncias e reclamações em relação 
aos serviços públicos. Ainda, destaca-se a existência da Ouvidoria da Sanesul, empresa 
concessionária prestadora de serviço e da Ouvidoria da AGEMS, agência reguladora dos serviços 
públicos de Mato Grosso do Sul. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA PMTL Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Regularizar os serviços de limpeza de fossa. 

  Fomentar a regularização ambiental dos empreendimentos responsáveis 

pelos serviços de coleta e transporte de resíduos sépticos domiciliares, conhecidos 

também como serviços de limpeza de fossa. 

DPLEA DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Manter atualizado o cadastramento das empresas que atuam no ramo de 

limpeza de fossa no município de Três Lagoas/MS. 

Nota: Este cadastramento deverá ser integrado ao SMIS-TL, de modo a facilitar a ação dos servidores 
púbicos responsáveis pela fiscalização e monitoramento de tal atividade. 

SEMAD DSB SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Fomentar a adoção de alternativas ambientalmente corretas para a 

destinação final dos efluentes coletados pelos caminhões limpa-fossa. 

Nota: Durante a etapa de Diagnóstico Situacional do Sistema de Esgotamento Sanitário foi constatado 
que as empresas de limpa-fossa cadastradas destinam os resíduos domésticos coletados para a 
unidade de tratamento da ETE Jupiá, uma vez que essa estação possui capacidade de recepcionar 
tais resíduos. 

SEMEA DSB 

SEINTRA 

SEMAD 

Prestadora de 

Serviço 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Fiscalizar e monitorar os empreendimentos atuantes no ramo de limpeza de 

fossas no município. 
SEMEA DSB 

SEINTRA 

SEMAD 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Monitorar a eficiência das ETEs do município. 

  Elaborar o Plano de Automonitoramento (PAM) das ETEs em operação no 

município, conforme explicitado como condicionante da Licença de Operação. 

Nota: Da mesma forma deverá ser elaborado o PAM da ETE Souza Dias quando iniciar a operação. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023  

  Manter atualizado o Plano de Automonitoramento das ETEs em operação. 
Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

  Evoluir/implantar mecanismos de monitoramento da eficiência nas ETEs em 

operação. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  
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Nota: Para as metas, projetos e ações referentes a Educação Ambiental, buscando sensibilizar e conscientizar a população três-lagoense acerca da correta gestão e gerenciamento dos efluentes 

sanitários, ver Programa 5, Metas 16 e 17, apresentadas Tomo I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADES 
Execução 

Supervisão e 

Gerenciamento 
Participação Acompanhamento 

Regulação e 

Fiscalização 

  Verificar e analisar a eficiência de tratamento dos efluentes sanitários tratados 

nas ETEs, devendo os valores estar em conformidade com os padrões e condições 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 e alterações vigentes. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Fiscalizar e monitorar a eficiência de tratamento de efluentes nas ETEs, bem 

como os padrões e condições de lançamentos dos efluentes, conforme estabelecido 

pelas legislações ambientais vigentes. 

SEMEA DSB IMASUL Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Fiscalizar o atendimento das condicionantes exigidas no licenciamento 

ambiental das ETEs em operação. 
SEMEA DSB IMASUL Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Fazer solicitação prévia ao vencimento do processo de outorga de direito de 

uso para fins de diluição dos efluentes domésticos tratados nas ETEs. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA IMASUL Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Realizar o monitoramento constante da qualidade do curso hídrico receptor do efluente tratado nas ETEs. 

  Elaborar Estudo de Autodepuração do corpo receptor dos efluentes oriundos 

das ETEs. 

Nota: O Rio Paraná é o corpo receptor das ETEs Planalto e Jupiá, sendo o lançamento realizado 
através do mesmo emissário. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

  Revisar periodicamente os estudos de autodepuração dos corpos receptores, 

conforme provisionado na Ação 50.1. 

Prestadora de 

Serviço 
SEMEA DSB Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

  Verificar se os padrões e condições de lançamento dos efluentes atendem a 

classe na qual o corpo receptor está enquadrado (atualmente, Classe 2). 

Nota: Compatibilizar a análise com estudos de enquadramento de corpos hídricos que porventura 
venham a ser formalizados. Ressalta-se que o Rio Paraná, pertencente a Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraná, ainda não possui estudo de enquadramento de corpos hídricos, sendo automaticamente 
enquadrado como Classe 2, conforme o Art. 42 da Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Prestadora de 

Serviço 
IMASUL 

DSB 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Implantar e realizar o monitoramento constante do corpo receptor do efluente 

tratado, realizando o estudo do Índice de Qualidade das Águas (IQA) para verificar a 

qualidade das águas no Rio Paraná, a montante e jusante do ponto de lançamento. 

Prestadora de 

Serviço 

SEMEA 

IMASUL DSB Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Sistematizar os resultados obtidos nas Ações 50.3 e 50.4, mais precisamente 

no SMIS-TL, criando um banco de dados sobre tais informações e mantendo-o 

atualizado. 

SEMEA DSB 

Departamento de 

Tecnologia da 

Informação 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  
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10 PROSPECTIVAS E DIRETRIZES TÉCNICAS PARA O SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

As prospectivas e diretrizes técnicas para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

abrangem um conjunto de instruções e indicações que deverão ser seguidas, de modo 

que estas possas sanar as deficiências apontadas no Diagnóstico Situacional, o 

atendimento das demandas apresentadas no Cenário Planejado (capítulo 7, pág. 217) 

e a concretização dos Programas, Projetos e Ações, estrategicamente planejados 

para o município de Três Lagoas/MS (capítulo 9, pág. 227). 

Assim, o presente capítulo aborda os principais aspectos necessários à consecução 

das ações previstas no rol de Programas, Projetos e Ações, tais como: 

• Aspectos institucionais e gerencias: resumidamente, aborda as definições 

relacionadas à forma de prestação de serviço, fiscalização e regulação; 

controle social; atuação do órgão colegiado e sobre o Sistema Municipal de 

Informação em Saneamento de Três Lagoas/MS (SMIS-TL) na alçada da 

vertente do saneamento que corresponde ao Sistema de Esgotamento 

Sanitário. Frisa-se que os aspectos institucionais e gerenciais são descritos 

mais detalhadamente no Tomo I do PMSB; 

• Aspectos socioeconômicos e de cobrança pelos serviços de 

esgotamento sanitário: de maneira sintética acerca da forma de cobrança 

pelo serviço de esgotamento sanitário. Trata da necessidade de reajuste 

tarifário dos serviços, observando o intervalo mínimo de 12 meses, de modo 

que estes possuam viabilidade econômico-financeira assegurada, garantindo a 

universalização e regularidade dos serviços de esgotamento sanitário; 

• Aspectos socioeducacionais e ambientais: são apresentadas orientações 

para implementação de ações voltadas para a educação ambiental e a 

sensibilização da população três-lagoense acerca da importância de destinar e 

tratar adequadamente os efluentes sanitários gerados nas residências, de 

modo que tais ações possam ser disseminadas, possibilitando o envolvimento 

da comunidade, descritos mais detalhadamente no Tomo I do PMSB; 

• Aspectos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas: 

objetiva apresentar as instruções relacionadas ao gerenciamento dos resíduos 

gerados nas ETEs de Três Lagoas/MS, bem como as orientações acerca do 

controle de falhas sistêmicas e não-sistêmicas passíveis de ocorrer no Sistema 
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de Esgotamento Sanitário do município, prevendo também as diretrizes do 

sistema, incluindo a elaboração de estudos ambientais, estudos de concepção, 

projetos, dentre outros. 

Constam ainda neste capítulo os detalhamentos e recomendações aplicáveis ao 

Sistema de Esgotamento Sanitário de forma integrada as demais vertentes do 

saneamento básico, com base no planejamento proposto a nível municipal, buscando 

se aproximar ao máximo da realidade municipal do que seria o ideal/desejável para a 

população três-lagoense. 

10.1 ASPECTOS INSTITUCIONAIS E GERENCIAIS 

Este subcapítulo apresenta de forma sintética as prospectivas e diretrizes técnicas 

relacionadas aos aspectos institucionais e gerenciais do Sistema de Esgotamento 

Sanitário para o município de Três Lagoas/MS. Assim, através do Quadro 23 foram 

evidenciados os pontos de maior relevância para a estruturação do planejamento de 

um sistema de esgotamento sanitário, de modo que estes foram idealizados visando 

incorporar as normativas impostas pela Lei Federal nº 11.445/2007 (alterações 

posteriores). 

Neste sentido, o quadro supracitado detalha aspectos como: formas de prestação dos 

serviços de esgotamento sanitário, fiscalização e regulação, órgão colegiado, 

mecanismos de controle social e sistema de informação sobre saneamento básico. A 

análise de tais aspectos foi pautada no Diagnóstico Situacional, no qual foi verificada 

a situação atual do Sistema de Esgotamento Sanitário para atualização do PMSB de 

Três Lagoas/MS, bem como das formas recomendadas para sua articulação, expondo 

também as alternativas existentes no âmbito do Sistema de Esgotamento Sanitário 

que poderão ser adotadas pela municipalidade, prestadora dos serviços e órgão 

entidade da administração pública do município, visando a universalização, 

regularidade e qualidade dos serviços de esgotamento sanitário. 

Menciona-se que os detalhamentos acerca dos aspectos institucionais e gerenciais 

dos sistemas de saneamento básico, incluindo o Sistema de Esgotamento Sanitário, 

foram explicitados no Tomo I do PMSB, este abordou as formas para a reestruturação 

da organização, a estrutura e a capacidade institucional da Administração Pública, 

principalmente no que diz respeito ao planejamento, prestação, fiscalização e 
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regulação dos serviços públicos prestados, de modo que o Poder Público Municipal 

possa promover a melhoria institucional propiciando o cumprimento pleno dos 

programas, projetos e ações propostos no capítulo 9, pág. 227. 

Quadro 23 – Síntese das principais definições relacionadas aos aspectos institucionais e gerenciais no 
âmbito da vertente do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Três Lagoas/MS. 

ASPECTOS 
FORMA VIGENTE/ 
SITUAÇÃO ATUAL 

FORMA RECOMENDADA/ 
SITUAÇÃO PLANEJADA 

ALTERNATIVAS 

Prestação 
dos 

Serviços 

Prestação de forma indireta 
pela municipalidade através de 
delegação à Empresa de 
Saneamento de Mato Grosso 
do Sul – Sanesul, através do 
Contrato de Programa 
nº 001/2011. Sanesul é 
responsável pelo 
gerenciamento do Sistema de 
Esgotamento Sanitário e, por 
meio de contrato terceirizado, a 
Aegea Saneamento é 
responsável pela parte técnica-
operacional do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

Continuidade dos serviços 
através da concessão vigente à 
Sanesul. Mediante elaboração de 
estudos que comprovem a 
sustentabilidade técnica e 
econômico-financeira dos 
serviços prestados pela 
concessionária. 

Prestação dos serviços por meio 
da: 

• Administração pública indireta 
mediante autarquia municipal; 

• Contratação de empresa 
provada por meio de processo 
licitatório; 

• Formalização de consórcio-
público intermunicipais através 
de autarquia intermunicipal ou 
mesmo pela contratação de 
empresa terceira. 

Fiscalização 
e Regulação 

Agência Estadual de 
Regulação de Serviços 
Públicos de Mato Grosso do 
Sul - AGEMS (antiga Agepan). 

Constituição de ente regulador e 
fiscalizador municipal (Agência 
Municipal) e continuidade da 
fiscalização e regulação dos 
serviços por meio da AGEMS. 

Fiscalização e regulação dos 
serviços por meio da: 

• Implantação de Agência 
Municipal de Regulação dos 
Serviços Públicos de 
Saneamento Básico, incluindo 
o de esgotamento sanitário e 
estendendo para as outras 
vertentes, conforme o tipo de 
prestação e viabilidade 
econômico-financeira; 

• AGEMS. 

Órgão 
Colegiado 

Existente, porém não atuante. 

Reestruturar o Conselho 
Municipal de Saneamento Básico 
(CMSB) para tratar de questões 
relacionadas ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário e outras 
vertentes do saneamento. 

Atuação efetiva de órgão 
colegiado para o controle social, 
o Conselho Municipal de 
Saneamento Básico (CMSB). 

Órgão 
Executivo 

Existente, com algumas ações 
voltadas para o saneamento 
básico. 

Sugere-se a criação do 
Departamento de Saneamento 
Básico, de modo a atuar como 
Órgão Executivo, o qual será 
encarregado de supervisionar, 
monitorar, planejar e fiscalizar, 
internamente, os serviços 
correlatos ao saneamento básico. 

Criação de um Órgão Executivo 
específico para o setor de 
saneamento. 

SMIS-TL Inexistente. 

Implementação do SMIS 
integrado aos demais 
planejamentos e informações 
geográficas do município a fim de 
organizar e sustentar o 
acompanhamento, 
monitoramento e a avaliação da 
eficiência do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

Alternativas para a integração 
de um SMIS, que agregue os 
dados e informações fornecidos 
pela prestadora do serviço 
(Sanesul), além dos 
cadastrados e levantados pela 
municipalidade quem envolvam 
o Sistema de Esgotamento 
Sanitário, integrado ao Cadastro 
Multifinalitário. 

Fonte: Elaborado pelos autores.
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10.2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Art. 29 da Lei Federal nº 11.445/2007, alterado pela Lei Federal nº 14.026/2020, 

estabelece que os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos 

serviços, e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou 

subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou 

gerenciais a serem pagos pelos usuários. Assim, os serviços referentes ao 

abastecimento de água e esgotamento sanitário deverão ser sustentados, 

preferencialmente, na forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser 

estabelecidos para cada um dos serviços ou para conjuntamente (BRASIL, 2007; 

2020). 

Menciona-se o Art. 47 do Decreto Federal nº 7.217/2010, que regulamenta a Lei 

Federal supracitada, estabelece que a prestação dos serviços de saneamento básico 

poderá levar em conta a capacidade de pagamento dos usuários, o consumo mínimo 

para preservação da saúde pública e o custo mínimo para disponibilização do serviço, 

através de uma estrutura de remuneração prevendo categorias de usuários 

distribuídas por faixas de consumo (BRASIL, 2010b). 

Assim, considerando os investimentos que serão necessários para o alcance dos 

objetivos pré-determinados, entre eles a universalidade e a integralidade na oferta dos 

serviços de esgotamento sanitário, contemplando aspectos como: investimentos em 

infraestrutura física, equipamentos, capacidade administrativa, dentre outros. 

Destaca-se a necessidade de realizar o planejamento destes investimentos, sua 

depreciação e amortização, segundo o crescimento presumido da demanda pelos 

serviços. 

Neste processo, evidencia-se a importância da definição do Ente Regulador para os 

serviços de esgotamento sanitário, conforme define o Art. 22 da Política Nacional do 

Saneamento Básico, um dos objetivos da regulação é definir tarifas que assegurem 

tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, 

mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 
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permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários 

(BRASIL, 2007). 

Nesta perspectiva, a Portaria Agepan nº 198, de 30 de junho de 2021, homologou o 

reajuste tarifário anual dos serviços públicos delegados de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário para o município de Três Lagoas/MS. A estrutura tarifária 

aplicada pela Sanesul para o esgotamento sanitário baseia-se na metragem cúbica 

de água consumida em uma determinada unidade/imóvel, uma vez que o valor unitário 

da tarifa de esgoto equivale a aproximadamente 50% do valor unitário da tarifa de 

água, conforme estipulado na Cláusula Décima, parágrafo terceiro do Contrato de 

Programa nº 001/2011. 

A Sanesul aplica diferentes formas de tarifação de acordo com as categorias de uso 

visando a otimização de recursos, a redução dos desperdícios e a universalização do 

atendimento (Figura 99). 

 
Figura 99 – Divisão de categorias adotada para aplicação tarifária dos serviços públicos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Existe ainda a Tarifa Social, que estabelece um desconto de 62,25% sobre a tarifa 

vigente, entretanto, para que o usuário tenha direito a esse benefício, devem-se 

cumprir os seguintes critérios: 

• Residência unifamiliar; 

• Morador de sub-habitação (barraco) ou se construção em alvenaria ou outro 

tipo a área deverá ser de até 50 m²; 

• Consumidor monofásico de energia elétrica com consumo médio de até 

100 Kwh/mês; 
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• Estar adimplente com a Sanesul. Caso estiver inadimplente, deverá efetuar 

acordo para pagamento do débito; 

• Consumo mensal de até 20 m³; 

• Comprovar renda familiar até 1 (um) salário mínimo. 

Conforme determinado na Portaria Agepan nº 198/2021, a tarifa praticada no 

município de Três Lagoas/MS é determinada pela “Estrutura Tarifária III”. Os valores 

vigentes, que vigoram de 1 de julho de 2021 e são válidos até 30 de junho de 2022, 

são expostos na Tabela 13. 

Tabela 13 – Estrutura tarifária para o serviço de esgotamento sanitário praticada pela empresa Sanesul no 
município de Três Lagoas/MS. 

CATEGORIA FAIXA DE CONSUMO (m³) TARIFA DE ÁGUA (R$) TARIFA DE ESGOTO (R$) 

RESIDENCIAL 

00 a 10 4,73 2,37 

11 a 15 5,98 2,99 

16 a 20 6,38 3,19 

21 a 25 7,10 3,54 

26 a 30 7,33 3,67 

31 a 50 8,82 4,42 

Acima de 50 9,17 4,58 

Custo Fixo de Comercialização – CFC = R$ 4,61 

COMERCIAL 

00 a 10 5,86 2,93 

Acima de 10 12,68 6,33 

Custo Fixo de Comercialização – CFC = R$ 4,61 

INDUSTRIAL 

00 a 10 8,82 4,42 

Acima de 10 18,83 9,40 

Custo Fixo de Comercialização – CFC = R$ 4,61 

PODER PÚBLICO 

00 a 20 6,12 3,07 

Acima de 20 24,97 12,48 

Custo Fixo de Comercialização – CFC = R$ 4,61 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da Portaria Agepan nº 198, de 30 de junho de 2021 (AGEMS, 2021a). 

10.3 ASPECTOS SOCIOEDUCACIONAIS E AMBIENTAIS 

Os próximos itens apresentam os aspectos socioeducacionais e ambientais 

abordando, respectivamente, a análise das soluções de esgotamento sanitário, os 

mecanismos e procedimentos para proteção ambiental e de promoção a saúde da 

população três-lagoense, bem como da erradicação dos lançamentos clandestinos de 

esgoto. 
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10.3.1 Análise das soluções de esgotamento sanitário 

As definições de soluções de esgotamento sanitário adequadas para uma 

determinada área dependerá de uma gama de variáveis diagnosticadas no município, 

de modo que estas sejam pautadas pelos aspectos sociais, locacionais, técnicos, 

operacionais, climáticos, econômicos, dentre outras. Portanto, frisa-se que não há 

solução padrão de esgotamento sanitário, uma vez que a escolha do tipo de sistema 

de tratamento dependerá da análise das variáveis supramencionadas. 

Segundo Von Sperling (2014) existem dois tipos de soluções de esgotamento sanitário 

passíveis de implementação em determinada área, sendo estas: o sistema individual 

e o sistema coletivo. Assim, a Figura 100 foi elaborada de modo a evidenciar as 

subdivisões existentes para cada um desses sistemas. 

 
Figura 100 – Tipos de soluções de esgotamento sanitário. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir Von Sperling (2014). 

Destaca-se ainda que o tipo de tratamento do sistema de esgotamento sanitário pode 

ser dividido entre sistema centralizado e sistema descentralizado. O sistema 

centralizado tem como característica a complexidade, robustez estrutural e 

operacional (OLIVEIRA JR., 2013), subdivido em etapas de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final do efluente sanitário (NUVOLARI, 2003), sendo a opção 

adotada em centros urbanos, realizando a coleta de toda a área geradora de esgoto 

e tratando em um único ponto. 

Em contrapartida, o tratamento de esgoto sanitário com sistema descentralizado é 

uma alternativa aplicável em setorização de grandes áreas ou em regiões dispersas, 

apresentando baixo custo de implantação e operação, baixo requisito de área e 

energia, além de simplicidade operacional, sendo possível o tratamento do esgoto 

gerado em setores de menor abrangência (MASSOUD et al., 2009 apud OLIVEIRA 

JR., 2013). 
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Posto isto, nos tópicos subsequentes serão descritos os tipos de sistemas de 

esgotamento apontando as características inerentes de cada sistema, bem como suas 

particularidades e locais onde são comumente implantados. 

10.3.1.1 Sistema de Esgotamento Individual 

Segundo a PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações posteriores), em seu 

Art. 45, §1º: 

“Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas 
soluções individuais advindas de afastamento e destinação final dos esgotos 
sanitários, sendo observadas as normas editadas pela entidade reguladora e 
pelos órgãos ambientais.” (BRASIL, 2007; 2020). 

Ainda, a Lei Municipal nº 2.867, de 16 de dezembro de 2014, em seu Art. 28 – 

parágrafo único: “nos locais não atendidos por rede coletora de esgotos, é dever do 

usuário a construção, implantação e manutenção de sistema individual de tratamento 

e disposição final de esgoto”. 

Deste modo, os sistemas de esgotamento individual são definidos como um conjunto 

de infraestruturas implantadas para o atendimento individual/unifamiliar ou para 

poucas casas, que consistem no lançamento dos esgotos domésticos gerados em 

uma unidade habitacional, usualmente em tanque séptico seguido de filtro anaeróbio 

e dispositivo de infiltração no solo (sumidouro ou irrigação subsuperficial), conforme 

ilustrado na Figura 101. 

 
Figura 101 – Esquema de solução individual de esgotamento sanitário do tipo tanque séptico, seguido de 
filtro anaeróbio e sumidouro. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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De acordo com o Código de Obras de Três Lagoas/MS (Lei Municipal  698, de 14 de 

maio 1985), no parágrafo único do Art. 306, deve ser observado a distância mínima 

de 1,50 metros de qualquer edificação ou divisa do terreno. Ainda, destaca-se que a 

instalação deve ser feita na parte interna do terreno, considerando que as calçadas 

são consideradas vias públicas e tais as estruturas implantadas apresentariam risco 

de acidente ao transeunte na ocorrência de desmoronamento. 

Este sistema é comumente utilizado em distritos, que encontram-se distantes de 

núcleos urbanos maiores, podendo ser economicamente inviável a implantação do 

Sistema de Esgotamento Sanitário, assim como em áreas rurais e assentamentos, 

regiões onde as habitações são dispostas mais espaçadamente uma das outras, com 

grandes lotes com elevada porcentagem de área livre (VON SPERLING, 2014). 

Quando concebidos e implantados corretamente, os sistemas individuais de 

tratamento e destinação final dos efluentes sanitários proporcionam uma redução 

significativa da carga orgânica poluidora, do teor de sólidos e do pH do esgoto afluente 

ao sistema. 

Conforme evidenciado no Diagnóstico Situacional deste PMSB, o município possui 

2 (dois) distritos: Arapuá e Garcias, além de residentes em assentamentos rurais e 

demais localidades, que não possuem atendimento do serviço público de 

esgotamento sanitário. 

Diante dessa situação, recomenda-se que nas regiões em que não houver 

atendimento de esgotamento sanitário sejam empregadas soluções individuais do tipo 

tanque séptico seguido de dispositivo de infiltração, de modo a atender a demanda 

existente no meio rural, possibilitando acesso ao tratamento e destinação final 

adequada do esgoto sanitário gerado. Assim, para a correta concepção e operação 

de tais infraestruturas, sugere-se as seguintes recomendações preconizadas pelas 

normas técnicas vigentes (Quadro 24).  

Quadro 24 – Normas Brasileiras que contemplam regulamentações acerca de tanque séptico. 

NORMA REGULAMENTAÇÕES 

NBR 7.229/1993 Projeto, construção e operação de sistema de tanque séptico. 

NBR 13.969/1997 
Tanques sépticos: Unidade de tratamento complementar e disposição final 

dos efluentes líquidos - Projetos, construção e operação. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Sugere-se que para um bom funcionamento do tanque séptico, após a construção e 

antes da fase de operação, seja previsto o preenchimento do interior da estrutura com 

água, a fim de detectar possíveis vazamentos. Essa recomendação é válida para os 

casos em que o tanque séptico é feito em alvenaria, concreto pré-moldado ou em 

polietileno, de modo que seja possível visualizar o enchimento da estrutura, sendo 

capaz de identificar rachaduras e trincas que possam comprometer a utilização do 

tanque séptico. 

Os tanques sépticos, quando bem construídos e operados, representam risco 

reduzido de contaminação do lençol freático e evitam os impactos negativos no solo, 

visto que os efluentes não entram em contado direto com o terreno no qual o tanque 

séptico é construído. Ainda, menciona-se que os tanques sépticos devem ser limpos 

periodicamente para a remoção do lodo de esgoto depositado, que segundo a 

Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) deve preferencialmente ser limpo em um 

período de um a três anos ou quando o nível atingir 1/3 da profundidade do líquido 

nas unidades maiores, de modo a evitar a diminuição da eficiência da estrutura devido 

a acumulação de lodo (FUNASA, 2019). 

A SEMEA, juntamente ao DSB, deverá prestar orientação para a implantação e 

operação dos tanques sépticos, fornecendo manuais, folhetos esquemáticos e 

listagem dos materiais necessários para construí-los, uma vez que será de 

responsabilidade do proprietário do imóvel construir e operar tal estrutura. 

Assim, com o auxílio do Poder Público municipal, a população do meio rural poderá 

ter acesso as soluções compatíveis com a realidade na qual estão inseridas, caso seja 

constatado a inviabilidade de implantação de rede coletora e outros equipamentos do 

Sistema de Esgotamento Sanitário (elevatórias de esgoto, interceptores, emissário e 

outros) nas localidades mais afastadas da sede urbana. 

10.3.1.2 Sistema de Esgotamento Coletivo com Tratamento Centralizado 

Regiões urbanas com elevada densidade populacional favorecem a adoção do 

sistema de esgotamento sanitário coletivo, com sistema convencional de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final do efluente (NUVOLARI, 2003). Ainda, em 

relação ao tratamento de esgoto, geralmente utiliza-se o sistema centralizado, 

caracterizado pela complexidade, robustez estrutural e operacional, apresentando 
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extensa malha para coleta e transporte, além de tratamento eficiente e eficaz para 

atender a legislação vigente quanto aos parâmetros estabelecidos para lançamento 

do efluente tratado em seu respectivo corpo hídrico receptor (OLIVEIRA JÚNIOR, 

2013). 

De acordo com Von Sperling (2014), o sistema de esgotamento coletivo apresenta 

2 (dois) tipos de variantes, sendo elas: 

• Sistema unitário ou combinado: esgotamento sanitário e águas pluviais são 

conduzidos dentro da mesma canalização; 

• Sistema separador total: esgotamento sanitário e águas pluviais são 

conduzidos em canalizações separadas. 

Deste modo, conforme evidenciado no Diagnóstico Situacional, na sede urbana de 

Três Lagoas/MS é adotada a solução definida pela separação total do esgotamento 

sanitário e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. As infraestruturas de 

separação que compõe o Sistema de Esgotamento Sanitário são compostas pelas 

partes principais evidenciadas a seguir: 

• Rede coletora; 

• Coletor-tronco; 

• Interceptor; 

• Estação Elevatória de Esgoto Bruto - EEEB; 

• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. 

Neste sentido, o Quadro 25 apresenta as principais normas brasileiras adotadas em 

projetos relativos ao Sistema de Esgotamento Sanitário, de modo a orientar na 

elaboração dos projetos desta vertente. 

Quadro 25 – Normas Brasileiras que contemplam regulamentações acerca do Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 

NORMA REGULAMENTAÇÕES 

NBR 9.648/1986 Estudos de concepção de sistemas de esgoto sanitário. 

NBR 9.649/1986 Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário. 

NBR 12.207/2016 Projeto de interceptores de esgoto sanitário. 

NBR 12.208/1992 Projeto de estações de elevatórias de esgoto sanitário. 

NBR 12.209/2011 Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Diante disso, a Figura 102 apresenta o esquema geral de um Sistema de Esgotamento 

Sanitário do tipo separador total, o qual antes do efluente doméstico ser encaminhado 

para o corpo receptor mais próximo da área urbana, deve passar por uma Estação de 

Tratamento de Efluentes (ETE), infraestrutura responsável pelo tratamento do efluente 

bruto, promovendo a redução de sua carga orgânica e outros compostos prejudiciais 

à qualidade do corpo hídrico receptor, dos ecossistemas aquáticos e a saúde da 

população. 

 
Figura 102 – Esquema de um sistema de esgotamento sanitário coletivo do tipo separador total. 
Nota: *Figura meramente ilustrativa. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Diante do exposto, para o lançamento do efluente tratado é necessário atentar-se à 

qualidade do corpo receptor, uma vez que este material será destinado para o corpo 

hídrico mais próximo da ETE, devendo ser previsto os estudos de autodepuração e 

análises físico-químicas para verificar o atendimento aos padrões de lançamento de 

efluentes. Assim, do ponto de vista operacional, esta questão será apresentada mais 

detalhadamente no item 10.4.4 (pág. 295). 

10.3.1.3 Sistema de Esgotamento Coletivo com Tratamento Compacto e 

Descentralizado 

No sistema de esgotamento sanitário coletivo  com tratamento centralizado, o ponto 

de geração de esgoto bruto encontra-se distante do ponto de tratamento e do 

lançamento do efluente tratado. Portanto, torna-se inviável a implantação deste 

sistema para atender pequenos centros urbanos com poucos habitantes e distantes 
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de grandes centros urbanos ou em áreas rurais, que apresentam construções 

esparsas e baixa densidade populacional (OLIVEIRA JÚNIOR, 2013), visto que os 

maiores custos estão associados a coleta e transporte do esgoto sanitário, em função 

dessa distância (MESQUITA et al., 2021). 

Sendo assim, uma opção é a implantação de sistema de esgotamento coletivo com 

tratamento descentralizado, que se apresenta como uma alternativa viável para 

implantação em pequenos centros urbanos, no qual o esgoto tratado está próximo ao 

ponto de geração dos efluentes, o que reduz os custos de implantação da rede 

coletora de esgoto a partir da área com menor abrangência 

(OLIVEIRA JÚNIOR, 2013). 

Complementarmente ao exposto, ainda há a alternativa de implantação do sistema de 

tratamento de efluente compactado (ETE compacta), a fim de simplificar o processo 

de construção e operação, com baixo requisito de espaço e maior facilidade de 

tratamento do lodo para disposição final (HARAGUCHI et al., 2014), que é composto 

por processos que degradam as cargas orgânicas e demais nutrientes, projetado 

conforme a necessidade da capacidade de tratamento do esgoto doméstico gerado 

na região a ser implantada. 

Quanto a infraestrutura, é possível utilizar os métodos convencionais de tratamento 

optando por estruturas com menor capacidade de tratamento de esgoto em uma 

versão compacta ou realizar tratamento simplificado através de métodos alternativos, 

sendo comumente utilizado reator anaeróbio seguido de filtro aeróbio (OLIVEIRA 

JÚNIOR, 2014; RUBIM, 2021), conforme ilustrado na Figura 103. 
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Figura 103 – Esquema de um sistema de esgotamento sanitário coletivo com tratamento compacto e 
descentralizado. 
Nota: A capacidade de tratamento do efluente sanitário do sistema compacto é projetada de acordo com a demanda da área a 

ser atendida. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Considerando a variabilidade de combinações possíveis para o tratamento do efluente 

sanitário de acordo com as características do efluente, sugere-se um estudo 

econômico-financeiro aliado a eficiência de cada tipo de tratamento para a destinação 

correta do efluente, sendo avaliado a melhor alternativa conforme a realidade da área 

a ser atendida. Ainda, para a elaboração do projeto de um sistema compacto de 

tratamento de esgoto deve ser avaliado a demanda do efluente a ser tratado a fim de 

projetar a capacidade máxima de tratamento que atenda às necessidades da área a 

ser atendida. 

Devido às características técnicas, que abrangem a eficiência na remoção dos 

poluentes, baixa produção de lodo e custos reduzidos para a implantação, operação 

e manutenção, o sistema compacto tem sido cada vez mais utilizado 

(OLIVEIRA JÚNIOR, 2014). Portanto, conforme a Meta 31 do Programa 9 deste 

PMSB (pág. 235), a fim de atingir a universalização do atendimento do Sistema de 

Esgotamento Sanitário no município de Três Lagoas/MS, sugere-se a implantação do 
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Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Arapuá, projetado conforme a 

demanda de efluente sanitário a ser tratado, e ainda a elaboração de estudo detalhado 

para averiguar a viabilidade de implantação de um sistema compacto e 

descentralizado no Distrito de Garcias, a fim de atender a população residente nos 

distritos com qualidade e eficiência no tratamento do esgoto gerado, contribuindo com 

a saúde pública e preservação do meio ambiente. 

10.3.2 Esgotamento, higienização e aterro de fossas residenciais urbanas e rurais 

De acordo com o Código de Obras de Três Lagoas/MS (Lei Municipal  698, de 14 de 

maio 1985, Art. 306) não é permitido fazer o uso de fossas nas construções servidas 

pelo sistema de esgotamento sanitário. Portanto, os imóveis edificados (residências, 

comércios e indústrias), contemplados com a rede coletora de esgotamento sanitário, 

deverão providenciar o ligamento do ramal predial à rede coletora de esgoto fornecida 

pela empresa prestadora do serviço, conforme preconizado pelo Art. 45 da Lei Federal 

nº 11.445/2007 (alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020) e o Art. 26, inciso II da Lei 

Estadual nº 2.263/2001 e, em seguida, realizar a desativação do sistema de 

tratamento individual quando existente. 

A desativação dos sistemas individuais, caracterizados por fossas negras3, deverá ser 

executada aterrando-os para evitar a formação de gases tóxicos, inflamáveis, 

proliferação de vetores, tais como: ratos, moscas e baratas. Além disso, o 

tamponamento/aterro dessas estruturas evita a ocorrência de acidentes decorrentes 

do afundamento ou desmoronamento devido a precariedade na instalação da maioria 

das fossas negras. 

Desta forma, são apresentados procedimentos recomendados para a adequada 

desativação do sistema individual de tratamento (fossa negra): 

• Realizar o esgotamento da fossa com a contratação de uma empresa coletora 

de efluentes de fossa (serviço de limpeza de fossa) com suas atividades 

devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal; 

• Assegurar que os efluentes serão encaminhados para o adequado tratamento; 

 
3 Escavações semelhantes a poços escavados, nos quais o esgoto sanitário doméstico é despejado. Este tipo de fossa pode 

ser no formato retangular ou cilíndrico, possuindo ou não parede de sustentação, sendo a parte superior da estrutura coberta por 
laje de concreto. Quando construídas de alvenaria ou manilhas de concreto, geralmente seu fundo permanece sem revestimento, 
possibilitando a infiltração no solo. 
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• Assegurar que todos os tubos com encaminhamento de esgotos para a fossa 

negra sejam tamponados. Ainda, deve-se ter o cuidado com a tubulação das 

pias de cozinha, de modo que estas também sejam tamponadas; 

• Remover eventuais materiais (gorduras, óleos, outros) aderentes às paredes 

dos diferentes compartilhamentos, com ajuda de raspador e retirar o material 

com auxílio de balde; 

• Recomenda-se a utilização de cal hidratada (20 kg) para a desinfecção da 

fossa, pulverizando todo o interior dos compartimentos, paredes, fundo e laje 

de cobertura, de forma a inativar todos os agentes microbiológicos e parasitas 

na estrutura no prazo de 30 a 60 dias; 

• O soterramento da fossa negra poderá ser feito depois de 6 horas da 

pulverização da cal hidratada. Assim, recomenda-se a utilização de material 

adequado para o tamponamento da fossa (terra, areia, pedra, outro), 

compactando de maneira uniforme o buraco da fossa; 

• Recuperar a superfície/solo adequadamente. 

Para realizar estes procedimentos deverão ser adotadas algumas recomendações, 

tais como evidenciadas pela Figura 104. 
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Figura 104 – Esquema com o passo a passo para o encerramento de fossas negras. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Todos os procedimentos descritos anteriormente são de responsabilidade do 

proprietário do imóvel. Entretanto, a SEMEA, mais especificamente o Departamento 

de Saneamento Básico, deverá realizar o treinamento de prestadores de serviço 
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terceirizados para a correta desativação das fossas negras e ligação do ramal 

domiciliar na rede coletora de esgoto, conforme estabelecido nos Programas, Projetos 

e Ações (Programa 9, Meta 32 , Ação 32.3, pág. 236). 

10.3.3 Readequação das soluções individuais no meio urbano e rural 

Conforme exposto no capítulo 7 (pág. 217) que trata do Cenário Planejado para o 

Sistema de Esgotamento Sanitário, a universalização dos serviços de esgotamento 

sanitário na sede urbana do município de Três Lagoas/MS ocorrerá de maneira 

gradual, de modo a atender as metas contratuais estipuladas no Contrato de 

Programa nº 001/2011 e sua respectiva revisão, prevendo que esse conjunto de metas 

compatibilizadas neste PMSB sejam atingíveis até o final do horizonte de projeto do 

Plano (2023 a 2042). 

Seguindo esta premissa, uma parcela da população da sede urbana deverá realizar a 

substituição das fossas negras pelos tanques sépticos, de modo a evitar e prevenir 

qualquer tipo de contaminação do solo ou do lençol freático derivado de solução 

individual ambientalmente incorreta, como é o caso das fossas negras. Isso também 

é válido para os residentes nas áreas rurais do município que ainda fazem uso desse 

modelo de solução individual para o esgoto doméstico gerado. 

Assim, conforme evidenciado no item 10.3.1.1 (pág. 262), recomenda-se a utilização 

de tanques sépticos como solução individual adequada para substituir as fossas 

negras em áreas rurais e em bairros da sede urbana que ainda não foram 

contemplados com o Sistema de Esgotamento Sanitário, uma vez que tal sistema trata 

adequadamente os efluentes gerados pelas bacias sanitárias, pias de cozinha e 

mesmo máquina de lavar nas residências. 

Ainda, conforme a Figura 101 (pág. 262) na qual é esquematizada as etapas de 

tratamento da solução individual proposta, que deverá ser integrada com as estruturas 

de tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro, sendo o filtro anaeróbio atuante como 

uma unidade de tratamento secundária dos efluentes advindos do tanque séptico, 

proporcionando maior eficiência na filtragem do esgoto pela ação de bactérias 

presentes no meio filtrante e o sumidouro como unidade de disposição final dos 

efluentes, permitindo a infiltração no solo do efluente tratado, pois sua base inferior é 

aberta permitindo a percolação do material. 
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Neste sentido, recomenda-se que as residências que necessitarem de readequação 

das soluções individuais, sigam as instruções de esgotamento e tamponamento das 

fossas negras conforme detalhado no item 10.3.2 (pág. 269), evitando assim, 

possíveis acidentes devido ao mau isolamento da estrutura, proliferação e atração de 

vetores de doenças, geração de maus odores e desmoronamento. 

Quanto aos aspectos operacionais do conjunto tanque séptico/filtro/sumidouro, estes 

serão abordados em linhas gerais no item 10.4.5 (pág. 298), de modo a auxiliar os 

munícipes e mesmo as secretarias que ficarão com os encargos orientativos acerca 

da implantação dessas estruturas. 

10.3.4 Regularização das ligações de esgoto na sede urbana 

Com a expansão da cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede urbana 

do município de Três Lagoas/MS prevista ao longo do horizonte de planejamento do 

Cenário Planejado (capítulo 7, pág. 217), será necessária adequação por parte dos 

munícipes beneficiados com o acesso à rede coletora de esgoto implantada, uma vez 

que estes deverão solicitar junto à prestadora de serviços a ligação do ramal predial 

de esgoto de sua residência com a rede coletora existente na via, fazendo valer ao 

preconizado no Art. 45 da Lei Federal nº 11.445/2007 (alterada pela Lei Federal 

nº 14.026/2020) e o Art. 26, inciso II da Lei Estadual nº 2.263/2001. 

Neste sentido, cabe citar a Portaria Agepan nº 147, de 18 de setembro de 2017 

(AGEMS, 2017), que estabelece as condições gerais a serem observadas na 

prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário pelos prestadores de serviços regulados pela AGEMS. Neste 

regramento a prestadora dos serviços de água e esgoto, atuante em Três Lagoas/MS, 

tomará a seu total e exclusivo encargo a execução dos ramais das ligações definitivas 

de água e esgoto, mediante o pagamento das despesas decorrentes pelo usuário 

interessado, devendo para tanto ser observado o disposto no Art. 42 e Art. 54 da 

Portaria supracitada. 

Menciona-se que o dispositivo legal, elaborado pela AGEMS, fomenta os munícipes a 

realizarem a ligação de esgotamento sanitário de suas residências, o que de certo 

modo auxilia no processo de universalização do atendimento do serviço. Assim, para 

tornar mais efetiva a sensibilização da população, quanto a temática do saneamento 
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básico e realizar a ligação domiciliar na rede coletora de esgoto, de modo a disseminar 

as informações de maneira direta para atingir um número maior de pessoas por meio 

da educação ambiental, conforme proposto pela Meta 16, apresentada no Tomo I – 

Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais. 

10.3.5 Regularização do Serviço de Limpeza de Fossa 

Conforme exposto no item 10.3.3 (pág. 272), mediante a geração de efluentes 

domésticos nas parcelas de tanques sépticos que restarem na sede urbana, nos 

distritos e no meio rural de Três Lagoas/MS, será necessário a utilização de serviços 

de limpeza de fossa, de modo a realizar a limpeza e manutenção periódica dos 

tanques sépticos, evitando possíveis problemas de odores, extravasamentos e 

mesmo diminuição na eficiência de remoção da carga orgânica. 

Assim, as empresas de caminhão limpa-fossa deverão ser licenciadas e cadastradas 

em banco de dados da Prefeitura Municipal, de modo a comprovar que os efluentes 

sanitários coletados são encaminhados para a ETE Jupiá (única ETE com estrutura 

para recebimento dos efluentes advindos dos serviços de limpeza de fossa. Devem 

apresentar a documentação do veículo de transporte, uma vez que os resíduos são 

passíveis de contaminação e proliferação de doenças. Ainda, as empresas 

responsáveis pelo encaminhamento dos efluentes à ETE Jupiá deverão obedecer ao 

limite de descarga estipulado pela estação de tratamento, garantindo que esta prática 

não prejudicará a eficiência do tratamento e, consequentemente, do processo como 

um todo. 

Sugere-se ainda que a SEMEA, conjuntamente o Departamento de Saneamento 

Básico, realize o controle e fiscalização das empresas de limpa-fossa de forma a 

garantir a correta destinação final dos esgotos coletados nas residências e/ou centros 

comerciais gerados em Três Lagoas/MS. 

Todas essas ações recomendadas referentes a regularização dos serviços de limpeza 

de fossa estão expostas no Programa 11 (pág. 247), que trata do controle ambiental 

do Sistema de Esgotamento Sanitário.   
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10.3.6 Erradicação de lançamentos clandestinos de esgoto 

As ligações clandestinas e improvisadas para o lançamento do esgoto doméstico in 

natura nos rios e solos são atitudes indevidas ocasionalmente evidenciadas no meio 

urbano, e ocorrem devido a omissão do Poder Público no gerenciamento do espaço 

urbano, bem como da falta de sensibilização da população acerca do correto 

encaminhamento dos efluentes gerados.  

A destinação inadequada de esgotos sanitários é a principal causadora de poluição 

dos solos, de lençóis freáticos, de mananciais e de cursos d’água e, 

consequentemente, é responsável pela veiculação de uma série de doenças, deste 

modo, recomenda-se que a SEMEA, em parceria com a SEINTRA, realize vistorias e 

fiscalizações permanentes de ligações clandestinas no município, notificando os 

proprietários de imóveis irregulares, assim como orientando os corretos 

encaminhamentos do efluente gerado nas residências. Isto é, deverá ser fiscalizado o 

lançamento de esgoto indevido nos sistemas de drenagem e vice-versa, executado 

pelo Departamento de Saneamento Básico em conjunto com o Departamento de 

Drenagem Urbana, assim como deve ser verificado a existência de soluções 

individuais inadequadas como o caso das fossas negras, lançamento em corpos 

hídricos ou diretamente no solo. 

A forma de fiscalização, periodicidade e priorização de locais fiscalizados serão 

determinados no Plano de Erradicação de Ligações Clandestinas, cuja elaboração é 

recomendada por este PMSB no Programa 11, Meta 48. Ainda, sugere-se que tais 

ações de fiscalização e monitoramento sejam computadas em um banco de dados da 

própria Prefeitura Municipal, podendo ser feito o uso do SMIS-TL, de modo a organizar 

e gerenciar os locais a serem fiscalizados, os prováveis locais passíveis de ocorrer tal 

problemática, bem como os bairros que já passaram pela fiscalização dos agentes do 

órgão ambiental municipal. 

Neste sentido, deverão ser previstas campanhas de conscientização e sensibilização 

da população com vistas a informar a comunidade três-lagoense sobre as 

consequências das ligações irregulares e os riscos destas para a saúde da população. 

Evidencia-se que esta temática educacional será abordada em detalhes no item 

subsequente. 



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

276 

10.3.7 Sensibilização e educação ambiental 

Este tópico foi elaborado considerando as ações de educação ambiental e 

sensibilização voltadas especificamente para a vertente de esgotamento sanitário, 

sendo as ações expostas na Meta 17 do Programa 5, presente no Tomo I do PMSB. 

Neste sentido, a educação ambiental é um instrumento que estabelece como seus 

objetivos sensibilizar quanto a importância da ligação à rede coletora de esgoto, da 

construção de soluções individuais adequadas do tipo tanque séptico, bem como a 

preservação do solo e dos mananciais superficiais e subterrâneos, promovendo a 

sensibilização acerca do correto manejo e tratamento de efluentes gerados nas 

residências propiciando controle e proteção ambiental. 

A educação ambiental possui duas vertentes de atuação, sendo elas: a educação 

formal e a educação não formal. A educação formal é aquela desenvolvida no âmbito 

dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas (unidades escolares, 

universidades e unidades de ensino especial, profissional e de jovens e adultos). 

Desta forma, nos tópicos subsequentes serão apresentadas as diretrizes para a 

aplicação desta vertente da educação ambiental: 

• Capacitação dos funcionários das instituições de ensino (merendeiras, 

faxineiras, setor administrativo, e outros) com o objetivo de garantir a atuação 

prática desses com o objetivo de garantir a atuação prática desses com relação 

ao consumo consciente de água na unidade escolar, uma vez que o consumo 

de água se relaciona diretamente à geração de esgoto; 

• Capacitar os funcionários das escolas, garantindo a atuação prática desses 

com relação à preservação dos mananciais hídricos e poluição do solo por meio 

de lançamentos inadequados dos efluentes sanitários; 

• Considerando que as escolas são, sem dúvida, fundamentais nesse processo 

de educação ambiental, reforça-se a importância do envolvimento da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), juntamente aos órgãos 

e secretarias diretamente envolvidos na implementação e operacionalização 

deste PMSB (Departamento de Saneamento Básico e SEMEA), os corpos 

docente e discente, além dos pais de alunos, dispondo de um importante 
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espaço comunitário para o debate e consequente desenvolvimento de um pilar 

estrutura para as futuras ações do PMSB em Três Lagoas/MS; 

• A SEMEC e SEMEA devem promover projetos pedagógicos continuados em 

conjunto com as escolas, de acordo com a realidade de cada uma delas, 

buscando envolver também a comunidade. Como exemplo de atividades, 

principalmente para o ensino infantil, citam-se: 

o Gincanas abordando o assunto de esgotamento sanitário; 

o Palestras; 

o Realizar projeto-piloto de proteção do solo e mananciais, verificando a 

efetividade e a aplicação das ações de educação ambiental; 

o Visita dos alunos aos equipamentos urbanos de esgotamento sanitário 

(Estações de Tratamento de Esgoto e laboratórios de análise). 

A partir das diretrizes supramencionadas, o presente instrumento de gestão 

recomenda que as ações de educação ambiental no ensino formal voltadas para a 

implementação do PMSB de Três Lagoas/MS abordem a didática e, sinteticamente, 

as seguintes temáticas: 

• A Política Nacional de Saneamento Básico, o Plano Nacional de Saneamento 

Básico, bem como a Política Nacional do Meio Ambiente e a Política Municipal 

do Meio Ambiente; 

• Os principais corpos hídricos do município que podem ser afetados pela 

disposição incorreta de efluentes sanitários; 

• Quais são os tipos de tratamento de esgoto e quais são os processos e níveis 

de tratamento aplicados nas ETEs do município de Três Lagoas/MS; 

• As formas de destinação que existem atualmente, ressaltando aquelas 

ambientalmente adequadas (ETEs, tanques sépticos, dentre outras); 

• Ações que devem ser evitadas no sentido de reduzir problemas relacionados a 

contaminação do solo, lençol freático e mananciais de água através da 

disposição inadequada de efluentes domésticos. 

No que se refere ao ensino não formal, a Prefeitura Municipal deve prever a 

construção de um programa educativo caracterizado por processos dinâmicos e 

contínuos na formação e aperfeiçoamento das comunidades, no sentido que vise 

fortalecê-los como educadores ativos e posteriores multiplicadores deste processo. 
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• Envolvimento de todas as secretarias municipais e dos setores representativos 

da comunidade (igrejas, ONGs, conselhos, entidades filantrópicas, entre 

outros) em programas de educação ambiental, visando potencializar, 

principalmente, a correta destinação do esgoto (ETEs ou tanques sépticos) e o 

consumo consciente de água no município; 

• Capacitação de pessoas por meio de cursos voltados para os processos de 

educação ambiental, desenvolvendo intervenções educativas voltadas à 

conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida dos 

ecossistemas e das comunidades; 

• Formar multiplicadores dos programas de educação ambiental, através de 

programas educativos em escolas municipais, para que estas auxiliem na 

dissipação do conhecimento acerca das práticas ambientais corretas a serem 

adotadas em relação ao sistema de esgotamento sanitário; 

• Assessoria de imprensa e comunicação da Prefeitura Municipal de Três 

Lagoas/MS, juntamente com a SEMEA, devem providenciar a confecção de 

peças de divulgação e contratação de publicidade móvel para divulgação 

dessas oficinas e demais programas, nas redes sociais e website da Prefeitura 

Municipal. Além disso, recomenda-se o registro (através de filmagens) das 

principais atividades relacionadas à educação ambiental no ensino formal e não 

formal para posterior divulgação nos meios de imprensa local, assim como a 

realização de campanhas educadoras envolvendo toda a comunidade 

utilizando meios de comunicação em massa; 

• Criação de materiais orientativos (cartilhas e folders, por exemplo) a serem 

distribuídos à população em eventos de educação ambiental. 

Em suma, as iniciativas de educação ambiental, reforçadas com os mecanismos de 

comunicação e sensibilização socioambiental, devem ser continuadas e 

transformadoras. Ainda, deve ser priorizada a realização de ações conjuntas entre as 

secretarias municipais envolvidas nas temáticas que se trata este PMSB, de forma a 

gerar economia de escala em termos de contratação de profissionais para realização 

de capacitações, bem como em termos de compra e produção de materiais didáticos.
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10.4 ASPECTOS OPERACIONAIS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEREM 

ADOTADAS 

Este subcapítulo tem como objetivo definir os procedimentos operacionais e as 

especificações mínimas para gestão e gerenciamento do Sistema de Esgotamento 

Sanitário de Três Lagoas/MS, garantindo a correta operacionalização do sistema 

como um todo, bem como de suas infraestruturas e equipamentos, de maneira a 

minimizar as possíveis falhas sistêmicas decorrentes de imperícia durante a fase de 

operação, orientando a concessionária prestadora dos serviços sobre os pontos de 

maior fragilidade nas redes coletoras de esgoto e infraestruturas implantadas, de 

modo a provisionar as diretrizes adequadas para o sistema. 

Somando-se ao exposto, este subcapítulo também busca auxiliar os gestores 

municipais fornecendo os procedimentos operacionais em relação as regiões da sede 

urbana desprovidas de rede coletora de esgoto, evidenciando seu potencial poluidor 

em termos de contaminação de solo e corpos hídricos, justamente pela ausência de 

tais infraestruturas.  

Neste contexto, devem ser analisadas as habitações que realizam lançamento 

clandestino de esgoto na rede de drenagem urbana ou em solo exposto, bem como 

as soluções individuais de destinação de efluentes caracterizadas como precárias 

(fossa negra) ou as mal concebidas, uma vez que estas representam riscos reais de 

contaminação, desencadeando prováveis malefícios ao bem-estar e saúde da 

população residente no entorno. 

Deste modo, a Figura 105 apresenta os principais fatores que serão abordados ao 

longo dos itens a seguir. 
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Figura 105 – Fatores relevantes quanto aos procedimentos operacionais e especificações mínimas para o 
Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

10.4.1 Controle de falhas sistêmicas e não sistêmicas do Sistema de Esgotamento 

Sanitário 

As principais falhas sistêmicas podem ser identificadas nas estruturas que estão em 

contato direto com os efluentes sanitários, bem como as que interceptam grande 

quantidade desse material e/ou que possuem tempo de detenção hidráulico (TDH) 

significativo, tais quais: 

• Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEBs); 

• Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs); 

• Emissário das ETEs; 

• Interceptores ligados aos coletores troncos; 

• Regiões onde existe rede coletora implantada; 

• Poços de visita (PV) de esgoto. 

As falhas sistêmicas podem ser definidas como de risco concentrado ou distribuído, 

sendo as áreas onde estão instaladas as estruturas das ETEs e EEEBs, enquadradas 

como de risco concentrado devido a maior permanência dos efluentes sanitários em 

suas instalações e por se tratar de locais fixos de recebimento de esgoto (grandes 

vazões). Já as regiões que possuem redes coletoras implantadas, bem como 

interceptores e os poços de visitas podem ser consideradas como áreas de risco 

distribuído, uma vez que estão dispersas em vários pontos da sede urbana do 
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município, sendo enquadradas como locais de difícil identificação e controle 

justamente pela elevada distribuição espacial. 

Além das falhas sistêmicas, é importante destacar as falhas não sistêmicas são 

caracterizadas como prováveis pontos de contaminação por efluente sanitário 

originados de locais onde a prestadora de serviço ainda não atende, ou seja, regiões 

do município de Três Lagoas/MS que não foram contempladas com a cobertura da 

rede coletora de esgoto. Em geral, tais regiões estão alocadas em áreas mais 

periféricas da sede urbana do município, distritos e demais áreas rurais, sendo notado 

a presença das seguintes estruturas: 

• Soluções individuais do tipo fossa negra; 

• Soluções individuais mal concebidas e implantadas, bem como o caso dos 

tanques sépticos; 

• Ligações clandestinas de esgotamento sanitário; 

• Descarte dos efluentes sanitários sem nenhum tipo de destinação final. 

Ainda, cumpre observar que as falhas de origem sistêmicas devem ser monitoradas 

pela empresa prestadora dos serviços de esgotamento sanitário, no caso a Sanesul, 

visto que são falhas de origem estrutural e/ou de equipamentos integrantes do 

Sistema de Esgotamento Sanitário, sendo de inteira responsabilidade da 

concessionária sanar possíveis eventualidades. 

Com relação as falhas não sistêmicas, a responsabilidade de verificar tais problemas 

é do órgão ambiental pertencente a municipalidade, neste caso a SEMEA. Assim, esta 

secretaria deverá atuar no sentido de inibir e solucionar possíveis episódios de falhas 

não sistêmicas verificadas no município de Três Lagoas/MS. 

Diante do exposto, a Figura 106 apresenta melhores detalhamentos dos tipos de 

falhas passíveis de ocorrer no Sistema de Esgotamento Sanitário do município de 

Três Lagoas/MS. 
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Figura 106 – Esquema exemplificando os tipos de falhas sistêmicas e não sistêmicas relativas ao Sistema 
de Esgotamento Sanitário. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Seguindo esta premissa, nos tópicos a seguir são descritas as principais 

recomendações visando prevenir e/ou reduzir as falhas sistêmicas e não sistêmicas 

do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

10.4.1.1 Ações para o controle de falhas sistêmicas 

Este tópico busca apresentar de forma clara e objetiva as principais recomendações 

para o controle e redução das falhas sistêmicas do Sistema de Esgotamento Sanitário 

do município de Três Lagoas/MS. 

Evidencia-se que as falhas sistêmicas podem ser originadas em diversas etapas do 

processo de coleta, destinação e tratamento dos efluentes sanitários. Devido a isto, 

apresenta-se o Quadro 26 que traz o detalhamento das ações de controle operacional 

passíveis de serem implementadas pela prestadora dos serviços de esgotamento 
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sanitário no município, bem como as consequências da adoção dessas medidas 

poderia trazer no âmbito da operacionalização e controle de tais infraestruturas. 

Quadro 26 – Ações de controle operacional, para as falhas sistêmicas nas estruturas do Sistema de 
Esgotamento Sanitário, passíveis de serem implementadas em Três Lagoas/MS. 

FALHAS 
SISTÊMICAS  

AÇÃO DE CONTROLE 
OPERACIONAL 

CONSEQUÊNCIA 

Falhas operacionais 
nas Estações de 
Tratamento de 
Esgoto (ETEs) 

Existência de manuais de operação 
das etapas de tratamento realizada 
pelas ETEs do município. 

Facilita a tomada de decisões dos funcionários, 
evitando possíveis falhas e possibilita corrigi-las 
mais rapidamente quando houver. 

Manutenções periódicas nas 
estruturas e equipamentos 
existentes nas ETEs. 

Evita danos e falhas nas estruturas responsáveis 
pelo tratamento dos efluentes, auxiliando no 
prolongamento da vida útil dos equipamentos e 
estruturas. 

Capacitar funcionários responsáveis 
pela operacionalização das ETEs. 

Evita que possíveis imperícias dos funcionários 
encarregados de operacionalizar as ETEs se 
materialize, prevenindo também que reduções de 
qualidade e eficiência do tratamento venham a 
ocorrer, bem como de avarias e danos à 
equipamentos e/ou possíveis acidentes de trabalho. 

Realizar o mapeamento das áreas 
propensas a algum tipo de falha, 
extravasamento, entupimento, 
dentre outros. 

Facilita a identificação de áreas mais frágeis nas 
ETEs, prevenindo falhas operacionais e panes 
durante o tratamento dos efluentes sanitários. 

Promover a automação das etapas 
de tratamento sempre que possível 
e quando a viabilidade econômico-
financeira for comprovada. 

Evita falhas de origem humana, que podem 
comprometer a eficiência e qualidade do tratamento 
do esgoto. Ainda, com a implementação de 
equipamentos e dispositivos mecanizados e 
automáticos evita-se possíveis acidentes de 
trabalho. 

Limpeza periódica de estruturas que 
acumulam resíduos sólidos durante 
as etapas do tratamento de efluente 
sanitário. 

Previne a obstrução de caixas de passagem, 
tubulações e mesmo orifícios integrantes das 
estruturas e equipamentos responsáveis pelo 
tratamento do efluente. 

Promover vistorias regulares por 
agentes externos, a fim de monitorar 
o funcionamento correto das ETEs. 

Previne que possíveis falhas operacionais 
persistam, uma vez que a fiscalização externa 
poderá ser mais rigorosa e detalhista na análise das 
infraestruturas das ETEs. 

Elaborar ações de emergência e 
contingência (1). 

Evita situações de indecisão e inércia frente os 
eventos atípicos que possam ocorrer nas 
dependências das ETEs. 

Falhas operacionais 
nas Estações 
Elevatórias de 
Esgoto Bruto 

(EEEBs) 

Formular manual de operação das 
EEEBs. 

Facilita na tomada de decisões dos funcionários, 
evitando possíveis falhas e/ou possibilita corrigi-las 
mais rapidamente, caso houver. 

Realizar manutenções periódicas 
nas estruturas e equipamentos 
existentes nas EEEBs. 

Evita danos e falhas nas estruturas responsáveis 
pelo encaminhamento dos efluentes para as ETEs. 
Além disso, tal ação auxilia no prolongamento da 
vida útil dos equipamentos e estruturas existentes 
nas dependências das estações elevatórias. 

Capacitar os funcionários 
responsáveis pela operação das 
EEEBs. 

Evita que possíveis imperícias dos funcionários 
encarregados de operacionalizar as EEEBs se 
materialize, prevenindo eventos de 
extravasamentos, bem como de avarias e danos à 
equipamentos e/ou possíveis acidentes de trabalho. 

Elaborar ações de emergência e 
contingência (1). 

Evita situações de indecisão e inércia frente os 
eventos atípicos que possam ocorrer nas 
dependências das EEEBs. 

Falha nas redes 
coletoras de esgoto 

implantadas 

Limpeza periódica das redes 
coletoras de esgoto que acumulam 
resíduos sólidos no 
encaminhamento até as ETEs. 

Previne a obstrução de caixas de passagem, 
tubulações e mesmo orifícios integrantes das 
estruturas e equipamentos responsáveis pela 
destinação dos efluentes sanitários até as ETEs. 
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FALHAS 
SISTÊMICAS  

AÇÃO DE CONTROLE 
OPERACIONAL 

CONSEQUÊNCIA 

Falha nas redes 
coletoras de esgoto 

implantadas 

Realizar limpezas regulares nos 
pontos onde existem caixas de 
passagem de efluente e nos poços 
de visita (PV). 

Evita extravasamento de efluentes devido à 
presença excessiva de resíduos sólidos (folhas, 
plástico, dentre outros) durante a passagem do 
efluente sanitário. 

Realizar o mapeamento das áreas 
propensas a algum tipo de falha, 
extravasamento, entupimento, 
dentre outros. 

Facilita a identificação de áreas mais frágeis na 
malha de rede coletora implantada, como por 
exemplo: os interceptores, as tubulações de menor 
cota que naturalmente recebem maiores vazões de 
esgoto, prevenindo episódios de extravasamento de 
efluente sanitário. 

Elaborar ações de emergência e 
contingência (1). 

Evita situações de indecisão e inércia frente à 
eventos atípicos que possam ocorrer na malha de 
rede coletora implantada, como o caso de 
rompimento de tubulação, retorno de esgoto para 
residências, dentre outros. 

Nota: (1) As ações de emergência e contingência são expostas em melhores detalhamentos no capítulo 12 (pág. 323). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Menciona-se que o Quadro 26 atua no sentido de oferecer maiores orientações e 

detalhamentos para a operacionalização e controle do Sistema de Esgotamento 

Sanitário, auxiliando na prevenção de falhas sistêmicas e controle quando estas forem 

identificadas, com isso a prestadora de serviços estará munida dos procedimentos 

operacionais iniciais que poderão ser implementados para a correção de 

irregularidades em equipamentos e infraestruturas. Destaca-se que as ações 

propostas estão compreendidas no Programa 10 do subcapítulo 9.2 (pág. 239). 

Ainda, destaca-se que no município de Três Lagoas/MS, a SEMEA e a SEINTRA 

poderão acompanhar a execução de algumas ações evidenciadas pelo Quadro 26 

através dos relatórios de automonitoramento do Sistema de Esgotamento Sanitário e 

da fiscalização de ligações clandestinas de esgoto doméstico, de modo que este 

documento trata, dentre outros assuntos, dos procedimentos operacionais executados 

pela concessionária no âmbito de coleta, tratamento e destinação dos efluentes 

sanitários no município de Três Lagoas/MS. 

10.4.1.2 Ações para o controle de falhas não sistêmicas 

Este tópico busca apresentar de forma clara e objetiva as principais recomendações 

para o controle e redução das falhas não sistêmicas existentes no Sistema de 

Esgotamento Sanitário do município de Três Lagoas/MS. 

As falhas não sistêmicas podem ser verificadas em grande parte nas regiões onde 

existem soluções individuais de destinação de efluentes domésticos (fossa negra ou 
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tanque séptico), em locais desprovidos de rede coletora de esgoto e em habitações 

com ligações clandestinas de esgoto sanitário. 

Assim, as estruturas mal concebidas e até mesmo a ausência de estruturas de 

esgotamento sanitário são enquadradas como sendo de falhas do tipo não sistêmicas, 

por serem consideradas de difícil identificação e controle, uma vez que não possuem 

nenhum tipo de planejamento, operacionalização e monitoramento, ficam mais 

susceptíveis a causar contaminação por esgoto sanitário junto ao solo e corpos 

hídricos. 

Diante do exposto, optou-se pela elaboração do Quadro 27 que traz o detalhamento 

das ações de controle ambiental passíveis de serem implementadas pela 

municipalidade, bem como das possíveis consequências que a adoção dessas 

medidas poderia trazer no âmbito do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Quadro 27 – Ações de controle operacional, para as falhas não sistêmicas nas estruturas do Sistema de 
Esgotamento Sanitário, passíveis de serem implementadas em Três Lagoas/MS. 

FALHA NÃO 
SISTÊMICA  

AÇÃO DE CONTROLE 
OPERACIONAL 

CONSEQUÊNCIA 

Falhas não 
sistêmicas nas 

soluções 
individuais do tipo 

fossa negra 

Realizar a desativação da estrutura 
que comporta a fossa negra, 
aplicando os procedimentos 
adequados de tamponamento, 
higienização e descarte dos 
efluentes remanescentes na 
estrutura, conforme evidenciado no 
item 10.3.2 (pág. 269). 

Promove à saúde e bem-estar da população 
residente no entorno onde a solução individual 
foi desativada, uma vez que esta infraestrutura 
é considerada ambientalmente inadequada, 
pois propaga diversos tipos de doenças de 
veiculação hídrica, causa contaminação do 
lençol freático, dos mananciais subterrâneos e 
superficiais, bem como do solo que entrou em 
contato direto com o efluente in natura. 

Falhas não 
sistêmicas nas 

soluções 
individuais do tipo 

tanque séptico 
seguido de filtro 

anaeróbio e 
sumidouro 

Realizar manutenções periódicas 
das estruturas de solução individual 
do tipo tanque séptico seguido de 
filtro anaeróbio e sumidouro, 
realizando a inspeção das estruturas 
com o intuito de identificar 
vazamentos, rachaduras e/ou a 
produção excessiva de odores, 
dentre outros fatores que possam 
ser prejudiciais para o meio 
ambiente e saúde humana. 

Previne a propagação de doenças de veiculação 
hídrica devido ao contato direto do efluente in 
natura com as águas do lençol freático, 
mananciais subterrâneos e/ou superficiais. Além 
disso, garante a proteção dos recursos hídricos 
subterrâneos e superficiais, bem como dos 
ecossistemas aquáticos neles presentes, 
evitando possíveis dispêndios com medidas de 
biorremediação em decorrência de possíveis 
contaminações. 

Falhas não 
sistêmicas nas 

regiões 
desprovidas de 
rede coletora de 

esgoto 

Promover a implantação de soluções 
individuais ambientalmente 
adequadas, conforme evidenciado 
pelo item 10.3.3 (pág. 272), sendo 
prevista a correta operacionalização 
da solução individual que virá a ser 
implementada. 

Previne a propagação de doenças de veiculação 
hídrica devido ao contato direto do efluente in 
natura com as águas presentes nos lençóis 
freáticos, mananciais subterrâneos e/ou 
superficiais. Além disso, garante a proteção dos 
recursos hídricos subterrâneos e superficiais, 
bem como dos ecossistemas aquáticos neles 
presentes, evitando possíveis dispêndios com 
medidas de biorremediação em decorrência de 
possíveis contaminações. 
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FALHA NÃO 
SISTÊMICA  

AÇÃO DE CONTROLE 
OPERACIONAL 

CONSEQUÊNCIA 

Falhas não 
sistêmicas relativas 

as ligações 
clandestinas de 

esgotamento 
sanitário 

Promover ações de fiscalização que 
permitam a identificação e posterior 
desativação e isolamento de tais 
ligações clandestinas de esgoto. 
Ainda, o morador irregular deverá 
realizar tal isolamento e a ligação do 
esgoto na rede coletora 
disponibilizada pela concessionária 
detentora dos serviços de 
esgotamento sanitário no município. 

Previne que os efluentes in natura sejam 
encaminhados diretamente para a rede de 
drenagem de águas pluviais, que 
posteriormente deságua nos corpos hídricos 
dentro do perímetro urbano do município de 
Três Lagoas/MS. Ainda, a ligação adequada na 
rede coletora de esgoto permite a proteção dos 
recursos hídricos, dos ecossistemas aquáticos, 
bem como garantir água de qualidade aos usos 
preponderantes existentes nas microbacias do 
perímetro urbano do município. 

Nota: Todas as ações mencionadas no Quadro 27 são passíveis de criação de manuais operacionais, facilitando a atuação do 

operador de tais estruturas, bem como ajudá-lo a identificar possíveis irregularidades e situações atípicas. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Destaca-se que o Quadro 27 atua no sentido de oferecer maiores orientações e 

detalhamentos para proteção e controle ambiental, auxiliando na prevenção de falhas 

não sistêmicas e controle destas quando forem identificadas. Menciona-se que as 

ações propostas estão compreendidas no Programa 11 do subcapítulo 9.3 (pág. 247). 

Deste modo, a Prefeitura Municipal por meio da SEMEA e do DSB estará munida dos 

procedimentos iniciais que poderão ser implementados para a correção de 

irregularidades verificadas em soluções individuais de destinação de efluentes 

sanitários e das ligações clandestinas de esgoto sanitário no município de Três 

Lagoas/MS. 

10.4.2 Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário de modo a garantir a 

universalização do atendimento 

Para garantir a universalização do atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário, 

o município de Três Lagoas/MS necessitará adequar e expandir as infraestruturas e 

equipamentos responsáveis pela coleta, transporte e tratamento dos efluentes 

domésticos gerados no município, de modo a atender as demandas da população 

atual e futura no horizonte de projeto de 20 anos (2023 a 2042). Assim, a prestadora 

de serviços encarregada pelo Sistema de Esgotamento Sanitário no município deverá 

elaborar projetos e estudos de engenharia que embasem tais expansões de modo a 

atender as normas e recomendações vigentes. 

Portanto, este item foi elaborado com objetivo de apresentar as recomendações 

mínimas a prestadora de serviços (Sanesul) na elaboração de projetos de expansão 

do Sistema de Esgotamento Sanitário, de forma a contemplar todos os componentes 
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do referido sistema. Deste modo, o escopo mínimo para a elaboração dos estudos de 

concepção do sistema deverá contemplar o projeto básico, projeto executivo para o 

Sistema de Esgotamento Sanitário e estudos ambientais para o devido licenciamento 

ambiental, possibilitando a implantação de obras de saneamento em Três Lagoas/MS. 

Evidencia-se que o planejamento do Sistema de Esgotamento Sanitário é de 

responsabilidade do município. Entretanto, a maioria desses trabalhos são realizados 

pela prestadora de serviço, neste caso a Sanesul. Ainda, cabe mencionar que as 

futuras pretensões da concessionária em relação a expansão do Sistema de 

Esgotamento Sanitário são formalizadas via Contrato de Programa nº 001/2011, 

ficando a Prefeitura Municipal ciente dos possíveis direcionamento do Sistema de 

Esgotamento Sanitário mediante ao Plano de Investimentos formulado para os anos 

de vigência do contrato. 

Neste sentido, sugere-se que a prestadora de serviços considere os anseios da 

Prefeitura Municipal durante as revisões do Plano de Investimento. De modo a 

adequar ou reconsiderar possíveis tomadas de decisões, com a finalidade de atender 

demandas mais urgentes identificadas pelo Poder Municipal, a citar a implantação de 

rede coletora de esgoto em determinados bairros. Tal sincronicidade irá refletir em 

melhorias na qualidade e eficiência dos serviços prestados, proporcionando avanços 

no atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede urbana do município, 

além de identificar prioridades enfrentadas pelo município em relação à vertente de 

esgotamento sanitário. 

Sendo assim, a Tabela 14 foi elaborada com o objetivo de descrever os conteúdos 

mínimos que devem ser apresentados nos estudos de expansão e ou ampliação das 

infraestruturas já implantadas referentes ao Sistema de Esgotamento Sanitário de 

Três Lagoas/MS.  
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Tabela 14 – Estudos necessários para expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS. 

ETAPAS NECESSÁRIAS PARA EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Estudo de Concepção 

Contempla a seleção e o desenvolvimento das alternativas, bem como as estimativas de custos para a concepção 
adotada e indicação de serviços de campo necessários para o desenvolvimento do projeto básico, executivo e 
estudos ambientais. 

Projeto Básico (PB) 

Contempla o detalhamento do Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário, compondo-se dos 
seguintes itens: 

• Memorial descritivo e memória de cálculo das unidades projetadas; 

• Detalhamento gráfico dos componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário; 

• Orçamento; 

• Cronograma físico-financeiro; e 

• Desapropriações (caso houver). 

Estudos Ambientais 

Consiste no diagnóstico situacional do meio ambiente atual, avaliação dos impactos perante as modificações no 
mesmo, estudos de medidas mitigadores com vistas a minimizar os impactos negativos, além da elaboração de 
planos de monitoramento para o controle das principais variáveis do sistema. 

Projeto Executivo (PE) 

Consiste no detalhamento de todos os projetos complementares da alternativa definida no projeto básico, sendo 
composto por elementos e suficientes para a implantação de todos as intervenções previstas, nos aspectos 
técnicos, ambiental, social, econômico e fundiário. Para que se considere um projeto executivo, este deverá 
apresentar:  

• Projeto elétrico; 

• Projeto estrutural e de fundações; 

• Orçamento final da obra; e 

• Cronograma físico-financeiro da obra. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Menciona-se que a prestadora de serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário 

também deverá levar em consideração as especificidades identificadas no município, 

quando prover as expansões das infraestruturas e equipamentos, como por exemplo: 

a topografia, os fundos de vale, as áreas suscetíveis a alagamentos, bem como as 

regras de ordenamento territorial identificadas pelo Plano Diretor de Três Lagoas/MS 

(PDTL) e nos tomos que compõem este PMSB, que trazem com maiores detalhes tais 

particularidades podendo servir de embasamento para esses estudos. 

Diante disso, nos tópicos a seguir serão descritos detalhadamente alguns dos projetos 

que deverão ser elaborados pela concessionária responsável pelo Sistema de 

Esgotamento Sanitário, a fim de que possa realizar futuras expansões e ou 

ampliações de infraestruturas já implantadas na sede urbana de Três Lagoas/MS. 

10.4.2.1 Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário 

O estudo de concepção deverá contemplar seleção, o desenvolvimento das 

alternativas e as estimativas de custos, bem como a apresentação da concepção 
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adotada e a indicação de serviços de campo necessários para o desenvolvimento do 

projeto básico, executivo e de estudos ambientais. 

Deste modo, os estudos de concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário são 

definidos como estudos de arranjos, sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo de 

todas as infraestruturas que compõem o sistema, organizadas de modo a fornecer 

integralidade, para a escolha da melhor solução sob o ponto de vista técnico, 

econômico, financeiro e social. 

Para realização do trabalho técnico, é necessário a definição do objetivo, do grau de 

detalhamento e de precisão do estudo de concepção geral das partes que constituem 

o sistema, aspectos e condições econômicas e financeiras, condicionantes do estudo 

e definição de condições e parâmetros dos projetos do sistema. 

De acordo com a NBR 9.648/1986 (ABNT, 1986b), a Prefeitura Municipal deverá exigir 

que o estudo de concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário tenha como 

objetivos: 

• Identificação e qualificação de todos os fatores intervenientes com o sistema 

de esgotos; 

• Diagnóstico e Prognóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário, considerando 

as demandas futuras; 

• Estabelecimento de todos os parâmetros básicos de projeto; 

• Pré-dimensionamento das unidades dos sistemas para as alternativas 

selecionadas; 

• Escolha da alternativa mais adequada mediante a comparação técnica, 

econômica e ambiental entre as alternativas, levantando os impactos negativos 

e positivos; 

• Estabelecimento das diretrizes gerais de projeto e estimativa das quantidades 

de serviços que devem ser executadas na fase de projeto. 

Para a elaboração do Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário 

devem ser consideradas condições específicas, sendo evidenciadas pela Figura 107. 
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Figura 107 – Condicionantes para elaboração do estudo de concepção do Sistema de Esgotamento 
Sanitário de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

10.4.2.2 Elaboração do Projeto Básico (PB) 

A elaboração do Projeto Básico (PB) consiste no detalhamento do Estudo de 

Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário, sendo composto pelos itens 

subsequentes: 

• Memorial descritivo e memória de cálculo das unidades projetadas; 

• Peças gráficas de detalhamento; 

• Orçamento; 

• Cronograma físico-financeiro; 

• Desapropriações, caso for necessário. 

O nível de detalhamento requerido nesta etapa é que possibilite a avaliação do custo 

do empreendimento e permita verificar a viabilidade econômica e elaborar a 

documentação para a sua licitação. Nesta etapa os levantamentos topográficos, 

estudos geotécnicos, hidrogeológicos, geofísicos e análise de qualidade da água 

deverão estar concluídos. 

Ainda, deverá conter o orçamento detalhado, ou seja, uma planilha orçamentária com 

apresentação em valores unitários de todos os serviços, materiais e equipamentos 

necessários para execução das obras previstas para ampliação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário, garantindo valores condizentes com a execução das etapas 

previstas.  

Ainda, deverão ser apresentados os memoriais de cálculo (que abrangem os 

parâmetros e critérios adotados para definição dos custos), relação de materiais e 
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equipamentos com especificações técnicas que detalhem de forma clara as 

características dos produtos e recursos que deverão ser utilizados na obra. 

Os custos apresentados a planilha orçamentária devem estar em conformidade com 

a tabela de preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil (Sinapi), sendo obrigatória a inserção dos respectivos códigos. 

Quando inexistirem serviços no Sinapi, deverá realizar pesquisa mercadológica local 

para composição do custo unitário.  

10.4.2.3 Elaboração de Estudos Ambientais 

A elaboração de estudos ambientais consiste no diagnóstico da situação atual no meio 

ambiente, avaliação dos impactos perante as modificações em um determinado 

período, estudo de medidas mitigadoras a fim de minimizar os impactos negativos, 

além da elaboração de planos de monitoramento para o controle das principais 

variáveis do sistema, como vazão de entrada no sistema das ETEs, porcentagem de 

remoção da carga orgânica, dentre outros. 

Conforme o Art. 2º da Resolução CONAMA nº 237/1997, os empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, a exemplo as obras de implantação de interceptores, 

Estação Elevatória de Esgoto (bruto ou tratado), Estação de Tratamento de Esgoto e 

emissário estarão sujeitas ao licenciamento ambiental. Ainda, caberá ao órgão 

ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a 

complementação (CONAMA, 1997). 

Sendo assim, os estudos ambientais deverão seguir as diretrizes do Instituto de Meio 

Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), a fim de garantir o atendimento das 

exigências conforme o porte, o potencial poluidor e a localização do empreendimento, 

integrando as informações secundárias disponíveis sobre o meio socioeconômico e 

ambiental com informações do projeto e dados obtidos a partir de vistorias técnicas in 

loco. 

Para o licenciamento ambiental de atividades relacionadas ao esgotamento sanitário 

no município de Três Lagoas/MS, deve ser realizado através do Sistema de 

Licenciamento Ambiental Municipal (SILAM), instituído pela Lei Municipal  2.298, de 
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18 de novembro de 2008, bem como deve atender aos compromissos firmados por 

meio do Termo de Cooperação Técnica nº 002/2020, celebrado entre o IMASUL e o 

município, ao qual define as atividades em que o licenciamento ambiental é exigido.  

Ainda, deve ser observado o preconizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Econômico (SEMADE), através da Resolução SEMADE  9, de 13 

de maio de 2015 e suas alterações, que estabelece normas e procedimentos para o 

licenciamento ambiental no estado de Mato Grosso do Sul, bem como a Lei Municipal  

3.626, de 17 de dezembro de 2019, que institui a Política do Meio Ambiente de Três 

Lagoas/MS. 

Considerando as atividades referentes ao Sistema de Esgotamento Sanitário sujeitas 

ao licenciamento ambiental conforme a Resolução CONAMA nº 237/1997, somente 

aos interceptores não é exigido a licença ambiental, de acordo com a lista de 

atividades apresentada pela SEMADE (2015) e pelo IMASUL (2020). Diante do 

exposto, o Quadro 28 apresenta as Licenças Ambientais e documentação necessária 

para o licenciamento das infraestruturas do Sistema de Esgotamento Sanitário no 

município de Três Lagoas/MS. 

Quadro 28 – Procedimento para o Licenciamento Ambiental das infraestruturas componentes do Sistema 
de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS. 

ATIVIDADES 

LICENÇAS AMBIENTAIS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

LICENÇA PRÉVIA (LP) 
LICENÇA DE 

INSTALAÇÃO (LI) 
LICENÇA DE 

OPERAÇÃO (LO) 

Sistema de 
Tratamento de 

Esgoto – 
contemplando 

elevatória, Estação 
de Tratamento de 
Esgoto (ETE) e 

emissário (observar 
Resolução CONAMA 

nº 377/06) 

• Relatório Ambiental 
Simplificado (RAS); 

• Formulário de Atividades de 
Saneamento; 

• Estudo de Autodepuração do 
corpo receptor; e 

• Outorga da ANA (Agência 
Nacional de Águas e 
Saneamento Básico) para rios 
federais. 

• Projeto Executivo (PE); e 

• Projeto Básico Ambiental 
(PB) incluindo Plano de 
Automonitoramento 
(PAM), Plano de 
Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS) 
e Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais 
(PPRA). 

• Relatório Técnico de 
Conclusão (RTC). 

Estação Elevatória 
de Esgoto Bruto 

(EEEB) (observar 
Resolução CONAMA 

nº 377/06) 

• Proposta Técnica Ambiental 
(PTA); 

• Projeto Executivo (PE); 

• Projeto Básico Ambiental (PB) 
incluindo Plano de 
Automonitoramento (PAM); 

• Formulário de Atividades de 
Saneamento; e 

• Industrial Modelo I. 

- 
• Relatório Técnico de 

Conclusão (RTC). 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da Resolução SEMADE nº 9/2015 (SEMADE, 2015). 

É importante salientar que, para o processo de licenciamento das estruturas de 

esgotamento sanitário operadas pela prestadora de serviços de esgotamento 
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sanitário, esta pode entrar em contato com a SEMEA por telefone, e-mail ou dirigir-se 

ao espaço físico da secretaria, sendo possível ainda solicitar uma carta consulta, em 

caso de dúvidas. 

10.4.2.4 Projeto Executivo para expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário 

O projeto executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário deverá apresentar o 

detalhamento de todos os projetos complementares da alternativa definida no Projeto 

Básico (item 10.4.2.2, pág. 290), sendo composto por elementos necessários e 

suficientes para a implantação de todas as intervenções previstas, nos aspectos 

técnico, ambiental, social, econômico e fundiário. 

• Projeto elétrico; 

• Projeto Estrutural e de Fundações; 

• Orçamento final da obra; e  

• Cronograma físico-financeiro da obra. 

10.4.3 Gerenciamento de lodo de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE 

Em todos os processos de tratamento biológico de esgoto sanitário ocorrem a 

produção de biossólidos, comumente chamados de lodos, sendo gerados como 

subprodutos do processo de tratamento realizado nas Estações de Tratamento de 

Esgoto (ETEs). Deste modo, as ETEs localizadas no município de Três Lagoas/MS 

são integradas a um sistema de UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), também 

conhecido como Reator Anaeróbico de Leito Fluidizado (RALF), de modo que após o 

tratamento do efluente encaminhado para estas unidades ocorre a geração do lodo. 

Assim, os lodos gerados como subprodutos das etapas de tratamento de esgotamento 

sanitário público são considerados resíduos sólidos (nos termos da NBR 10.004/2004) 

e devem possuir destinação final ambientalmente adequada, conforme preconizado 

pela Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS). 

Neste sentido, verifica-se que o lodo gerado nos sistemas de tratamento de esgoto 

compostos por RALF pode ser gerenciado e disposto de maneiras distintas (Figura 

108), de modo que para realizar a disposição final deste material em uso agrícola é 
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necessário atender aos parâmetros adicionais preconizados pela Resolução 

CONANA  375/2006, que trata dos critérios e procedimentos para uso agrícola de 

lodos gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário. 

Ainda, evidencia-se que na maioria das ETEs, nas quais são adotados como 

tratamento secundário o reator anaeróbio, é comum que o lodo seja destinado a aterro 

sanitário Classe I (perigosos), visto que o reuso agrícola pode demandar de 

investimentos em análises laboratoriais, tratamento térmico e processos de redução 

de patógenos e atratividade de vetores. 

 
Figura 108 – Fluxograma do tratamento e disposição de lodo de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 
composta por UASB seguido de filtro biológico. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Von Sperling (2014). 

Assim, após a remoção do lodo do sistema de tratamento de efluentes e na ausência 

do devido tratamento para reutilização, este material deverá ser disposto em local 

ambientalmente adequado devido à natureza de sua composição, podendo ser 

composto de organismos patogênicos, metais pesados, alta carga de matéria orgânica 

e macronutrientes como nitrogênio e cálcio (NÓBREGA; PONTES; SANTIAGO, 

2017). 

Além disso, os responsáveis pela organização das ETEs devem atentar ao volume de 

lodo gerado diariamente pelas unidades de tratamento, visto que este subproduto 

deve ser disposto nos leitos de secagem (deságue do lodo) antes de serem 

encaminhados para a destinação ambientalmente adequada. 
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No caso do lodo produzido nas ETEs de Três Lagoas/MS, estes são encaminhados 

para a Central de Tratamento de Resíduos - CTR Buriti, unidade com capacidade para 

recebimento de resíduos sólidos de Classe I localizada a 83 km da sede municipal. 

Ainda, cabe evidenciar que a prestadora de serviços encarregada pela operação das 

ETEs deve expor todas as etapas de gerenciamento do lodo no Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da ETE Planalto e ETE Jupiá. Portanto, 

é um subproduto inerente do tratamento de esgoto realizado por meio dos reatores 

UASB/RALF, de modo que este documento seja encaminhado para o órgão ambiental 

municipal com as devidas especificações, bem como apresentar o Certificado de 

Destinação Final (CDF), comprovando que os resíduos foram dispostos em local 

seguro e ambientalmente adequado. 

Cumpre observar que as diretrizes descritas neste item foram abarcadas no 

Programa 11, mais especificamente na Meta 41 (pág. 244), proporcionando ações 

adequadas para o tratamento, destinação e disposição final dos resíduos sólidos 

(lodo) provenientes do tratamento dos efluentes sanitários gerados nas ETEs do 

município de Três Lagoas/MS. 

10.4.4 Plano de monitoramento de eficiência da ETE e do corpo receptor 

O monitoramento da eficiência do tratamento dos efluentes domésticos realizados nas 

ETEs de Três Lagoas/MS é um importante instrumento para o planejamento dos 

sistemas de esgotamento sanitário, uma vez que a definição de boa eficiência envolve 

o alcance dos padrões de lançamento exigidos pelas legislações ambientais vigentes. 

De acordo com Von Sperling (2017), a avaliação de qualquer processo de tratamento 

é baseada na análise dos parâmetros físico-químicos e biológicos no início e no final 

do tratamento, calculando o percentual de eficiência de redução dos parâmetros pré-

estabelecidos. 

Portanto, para o Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Três Lagoas/MS 

sugere-se o monitoramento de forma contínua através de análises laboratoriais com 

a finalidade de acompanhar a eficiência dos sistemas em tratar o esgoto bruto 

destinado as estruturas responsáveis pela coleta, encaminhamento e tratamento do 

efluente gerado no município. 
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Ainda, os operadores do Sistema de Esgotamento Sanitário deverão monitorar as 

possíveis falhas operacionais ou situações atípicas identificadas ao longo do processo 

de tratamento dos efluentes, de modo a possibilitar ações imediatas para mitigação 

do problema. 

Neste sentido, menciona-se que o Plano de Automonitoramento (PAM) do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS é exigido com uma das condicionantes do 

licenciamento ambiental (fase da licença de operação) por parte da secretaria 

ambiental do município (SEMEA). Este documento avalia os aspectos de 

monitoramento e operacionais do conjunto de estruturas integrantes do Sistema de 

Esgotamento Sanitário, englobando não só o monitoramento das ETEs Planalto e 

Jupiá, mas também das EEEBs existentes no município e dos equipamentos e 

infraestruturas relativos ao mesmo, visando zelar pela manutenção e eficiência das 

estruturas de modo a proporcionar boa qualidade ao efluente tratado. 

Conforme detalhamentos do Diagnóstico Situacional do Sistema de Esgotamento 

Sanitário de Três Lagoas/MS, foi verificado que a Sanesul, prestadora dos serviços 

de esgoto, realiza o monitoramento diário de parâmetros como temperatura, pH e 

sólidos sedimentáveis, bem como análises mensais acerca dos padrões e condições 

de lançamento dos efluentes tratados, a fim de atender a eficiência mínima de 

tratamento, conforme preconizada pela Resolução CONAMA nº 357/2005 (alterada e 

complementada pela Resolução CONAMA nº 430/2011), com análise a montante e a 

jusante do ponto de despejo do efluente tratado nos corpos hídricos receptores, 

visando o monitoramento dos padrões e condições estabelecidos. 

Diante do exposto, elaborou-se o Quadro 29 que apresenta os parâmetros físico-

químicos recomendados para monitoramento diário nas ETEs operadas pela 

concessionária, de modo a avaliar a eficiência do tratamento do efluente. Ainda, o 

Quadro 30 evidencia os padrões e condições que devem ser analisadas de modo a 

garantir valores de lançamento de efluente adequados, conforme determinado pela 

Resolução CONAMA nº 357/2005 e suas alterações.  
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Quadro 29 – Parâmetros físico-químicos de esgoto tratado que deverão ser monitorados diariamente nas 
ETEs de Três Lagoas/MS. 

TIPO DE PARÂMETRO PARÂMETRO UNID. FREQUÊNCIA 

Parâmetros Físicos 

Temperatura °C 

Horária Vazão L/s 

Sólidos Sedimentáveis mL/L 

Parâmetros Químicos pH - Horária 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quadro 30 – Parâmetros físico-químicos e biológicos de esgoto bruto (afluente) e esgoto tratado (efluente) 
que deverão ser monitorados mensalmente nas ETEs de Três Lagoas/MS. 

TIPO DE PARÂMETRO PARÂMETRO UNID. FREQUÊNCIA 

Parâmetros Físicos 

Temperatura °C 

Mensal 

Sólidos Sedimentáveis mL/L 

Sólidos Suspensos mL/L 

Turbidez NTU 

Condutividade Elétrica µS/cm 

Oxigênio dissolvido mg/L 

Parâmetros Químicos 

pH - 

Mensal 

Alcalinidade mg/L 

Óleos e Graxas mg/L 

Demanda Bioquímica de 
Oxigênio 

mg/L 

Nitrogênio mg/L 

Fósforo total mg/L 

Parâmetros Biológicos 

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100 mL 
Mensal 

Coliformes Totais NMP /100 mL 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Cumpre observar que a prestadora de serviço também deve zelar pelo monitoramento 

da qualidade das águas do corpo receptor, de modo que os padrões de lançamento 

não afetem a biota do trecho onde o efluente é despejado. 

Para tanto, elaborou-se o Quadro 31 que prevê os parâmetros que deverão ser 

monitorados e, posteriormente, analisados pela prestadora dos serviços de 

esgotamento sanitário de acordo com a Licença de Operação das ETEs de Três 

Lagoas/MS. 

Quadro 31 – Parâmetros físico-químicos e biológicos a montante e a jusante do ponto de lançamento do 
efluente tratado, de acordo com a Licença de Operação das ETEs de Três Lagoas/MS.  

PARÂMETRO UNIDADE FREQUÊNCIA 

Temperatura do ar ºC 

Mensal 

Temperatura da amostra ºC 

pH - 

Condutividade elétrica µS/cm 

Turbidez UNT 

Cloreto total mg/L 

Cor verdadeira mg/L 

DBO5,20 mg/L 

DQO mg/L 



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

298 

PARÂMETRO UNIDADE FREQUÊNCIA 

Fósforo total mg/L 

Nitrito mg/L 

Nitrato mg/L 

Nitrogênio amoniacal total mg/L 

Oxigênio dissolvido mg/L 

Sólidos dissolvidos totais mg/L 

Coliformes termotolerantes (E. coli) UFC 

Nota: UNT – Unidade Nefelométrica de Turbidez; UFC - Unidade Formadora de Colônia. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da Licença de Operação da ETE Planalto (Processo nº 71/402795/2017, LO nº 74). 

Com relação aos parâmetros pertencentes ao grupo coliformes termotolerantes 

exigido na Licença de Operação das ETEs, evidencia-se a importância de padronizar 

as unidades deste grupo, uma vez que a prestadora de serviços apresenta nos 

relatórios de automonitoramento as unidades de Coliformes em Unidades Formadoras 

de Colônia (UFC), o que dificulta a aferição, visto que na legislação ambiental vigente 

a unidade deste parâmetro é estabelecida em Número Mais Próximo (NMP). 

Diante do exposto, evidencia-se que as diretrizes estabelecidas neste item estão 

dispostas no Programa 11, mais especificamente na Meta 50 (pág. 252) e Meta 51 

(pág. 253), sendo detalhado as ações que serão de suma importância para a 

efetividade no controle e monitoramento do tratamento dos efluentes destinados às 

ETEs. 

Ainda, são especificadas as ações que visam avaliar a qualidade das águas dos 

corpos hídricos receptores, assegurando a proteção ambiental do meio ambiente, 

conservação e preservação dos ecossistemas existentes, garantindo um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado para as atuais e futuras gerações, conforme 

estabelecido pelo Art. 225 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 

10.4.5 Implantação, operacionalização e manutenção das soluções individuais de 

esgotamento sanitário 

O projeto, construção e operação dos tanques sépticos devem ser executados de 

maneira a garantir eficiência, durabilidade e proteção à saúde das comunidades e ao 

meio ambiente. Assim, a NBR 7.229/1993 (ABNT, 1993) prevê algumas condições 

mínimas que devem ser adotadas para assegurar a correta implantação e 

operacionalização das fossas sépticas nas localidades que não são abrangidas pelos 

serviços de esgotamento sanitário prestados pela concessionária, tais quais: 
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• Adotar distância mínima de 15,0 metros de poços de abastecimento de água e 

corpos hídricos de qualquer natureza; 

• Adotar distância mínima de 1,50 metros das residências e/ou construções, 

limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial de água; 

• Adotar distância mínima de 3,0 metros de árvores e de qualquer ponto de rede 

pública de abastecimento de água. 

As medidas abordadas nos tópicos supracitados são relevantes na medida que 

previnem o contato direto entre os efluentes gerados nas residências e o solo, corpos 

hídricos (subterrâneos ou superficiais) e, mesmo com a rede de abastecimento de 

água, garantindo uma margem de segurança caso esta solução individual apresente 

alguma rachadura, trinca ou defeito de fabricação. Neste tipo de tratamento, poderá 

ter uma condição maior de segurança para realizar os eventuais reparos. 

Ainda, sugere-se que tais recomendações sejam adotadas para as estruturas 

complementares que deverão ser implantadas como alternativa de tratamento (filtro 

anaeróbio) e disposição final (sumidouro), de modo a assegurar uma faixa de 

segurança de operação para tais estruturas. Cabe evidenciar que, a implantação 

dessas unidades de tratamento (tanque/filtro/sumidouro) deve ser em níveis inferiores 

em relação a estrutura anterior, de modo a propiciar o escoamento dos efluentes 

sanitários por gravidade, conforme ilustrado pela Figura 101 (pág. 262). 

Quanto a operacionalização dos tanques sépticos, evidencia-se o manual orientativo 

elaborado pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2019), em que foi exposto 

alguns dos procedimentos operacionais para as unidades de tratamento do tipo 

tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro, sendo estas cabíveis de compatibilização 

com as soluções individuais propostas para o município de Três Lagoas/MS, sendo 

elas: 

• A remoção do lodo deve ocorrer de forma rápida e sem contato do mesmo com 

o operador. Para isso, recomenda-se a introdução de um mangote, através da 

tampa de inspeção, para sucção por bombas, fazendo o uso de um caminhão 

limpa-fossa; 

• Recomenda-se a inspeção de sumidouros em períodos de 6 (seis) meses; 
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• Caso haja a redução da capacidade de absorção dos sumidouros, novas 

unidades deverão ser construídas; 

• Tanto o tanque séptico como o sumidouro, quando abandonados, deverão ser 

preenchidos com terra ou pedra, conforme evidenciado pelo item 10.3.3, 

pág. 272. 

No que diz respeito aos procedimentos de manutenção dos tanques sépticos e de 

suas infraestruturas complementares (filtro anaeróbio e sumidouro), recomenda-se a 

adoção das seguintes medidas: 

• Na realização de limpeza do tanque séptico, deve ser priorizado na escolha os 

dias e horas em que a unidade de tratamento não receba despejos; 

• Na realização do processo de abertura da tampa de inspeção, é recomendável 

permitir a incidência de ventilação. Recomenda-se ainda, não acender produtos 

inflamáveis (fósforo, cigarro, dentre outros) junto ao local, considerando que o 

gás acumulado no interior do tanque séptico é explosivo; 

• Quando constatado que o lodo do tanque séptico se encontra sólido, adicionar 

água e utilizar um agitador apropriado; 

• Deve-se fazer uso de uma mangueira de porte pequeno – mangote da bomba – 

no tanque durante o procedimento de retirada do lodo; 

• O material sólido (lodo) retirado do tanque séptico deverá ser encaminhado 

para leitos de secagem ou caminhões limpa-fossa, de modo a garantir destino 

adequado ao resíduo; 

• Os sumidouros quando instalados em locais com solo permeável e nível do 

lençol freático baixo, deverão conter tampa de inspeção para eventuais 

manutenções; 

• Quando da manutenção dos filtros anaeróbios, recomenda-se a retirada do 

lodo através do esvaziamento do filtro pela parte inferior da estrutura, por meio 

do processo de sucção. Com relação à lavagem do filtro, a mesma deve ser 

realizada por meio de injeção de água, através de uma tubulação do tipo “te” 

instalado no tubo responsável pelo direcionamento do efluente do tanque 

séptico para o filtro. A Figura 101 (pág. 262) ilustra o conjunto 

tanque/filtro/sumidouro, na qual é possível visualizar a interligação entre as 

unidades; 
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• Após a operação e limpeza do tanque séptico, remover todo o equipamento e 

fazer rigorosa limpeza no local. 

Diante do exposto, alerta-se que tais procedimentos deverão ser realizados sempre 

mediante a consulta junto à profissional habilitado na área, tanto para as fases de 

implantação quando de manutenção das unidades de tratamento. Ainda, através do 

Programa 9, mais especificamente pela Meta 32 (pág.236), são previstas ações no 

sentido de fomentar a adoção de soluções individuais de tratamento de efluentes 

sanitários gerados nas áreas da sede urbana que ainda não foram abrangidas pelo 

serviço de esgotamento sanitário, além dos distritos urbanos e demais localidades 

rurais. 

Por fim, evidencia-se que a Prefeitura Municipal, por meio do DSB, deverá prestar 

assistência técnica para a elaboração de projetos e execução de sistemas individuais 

de tratamento de esgoto destinados à população de baixa renda em locais sem 

cobertura da rede coletora de esgoto, conforme preconizado pela Lei Federal 

nº 11.888/2008, assegurando o direito a saúde da população e a proteção do meio 

ambiente local. 
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11 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Para que o planejamento proposto neste PMSB seja efetivamente executado, serão 

necessários o acompanhamento e a avaliação sistêmica de sua implementação, de 

modo a atender os objetivos e metas traçadas, promovendo a máxima efetividade no 

alcance do cenário previamente planejado, possibilitando durante o horizonte de 

vigência deste PMSB realizar adequações necessárias em busca da satisfação do 

usuário e do atendimento dos interesses da gestão pública. 

Desde modo, para que se alcance um efetivo, constante, sistemático e participativo 

acompanhamento e a avaliação da eficiência e eficácia dos programas, projetos e 

ações estabelecidos no PMSB, é necessário um conjunto de mecanismos de 

monitoramento e avaliação. Neste sentido, os indicadores de desempenho são 

fundamentais, uma vez que traduzem de forma objetiva os aspectos mais relevantes 

da gestão e gerenciamento dos serviços, simplificando a análise e o entendimento de 

conceitos mais completos. 

Salienta-se que os indicadores formulados neste capítulo foram estruturados de 

maneira a monitorar e avaliar a eficiência e eficácia na implementação das ações 

programadas, que foram elucidadas no capítulo 9 (pág. 227). Além disso, para a 

formulação de tais indicadores procurou-se atender o preconizado no Art. 19 – 

inciso V, da Lei Federal nº 11.445/2007 (alterada Lei Federal nº 14.026/2020), que 

estabelecem mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática de eficiência 

e eficácia das ações programadas, incluindo os serviços de drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas. 

Para a definição dos indicadores de desempenho para a implementação do Sistema 

Municipal de Informações em Saneamento de Três Lagoas (SMIS-TL) foram 

considerados os indicadores estabelecidos no Sistema Nacional de Informação em 

Saneamento Básico (Sinisa), o Sistema Nacional de Informação sobre a Gestão dos 

Resíduos Sólidos (Sinir) e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (Singreh), observando a metodologia e a periodicidade estabelecida pelo 

Ministério do Desenvolvimento Regional, de forma que estes possam estar articulado, 

indo ao encontro do estabelecido no inciso VI do Art. 9º da Lei Federal nº  11.445/2007 

(com redação da Lei Federal nº 14.026/2020) . 
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Além dos indicadores de desempenho e do SMIS-TL, o presente capítulo apresenta 

recomendações para consolidar a atuação do órgão municipal de ouvidoria (OGM). 

Esse órgão será responsável pelo recebimento de reclamações, avaliações e 

denúncias, bem como, por efetuar pesquisas de satisfações dos usuários, fomentando 

assim mecanismos para o controle social, que consiste em princípio fundamental da 

PNSB. 

A divulgação dos dados gerados, após sistematizados, compilados e analisados, 

deverá ser realizada por meio dos relatórios de acompanhamento de todas as 

vertentes do saneamento básico, cujo principal objetivo é caracterizar a situação e a 

qualidade do sistema e dos serviços de esgotamento sanitário, relacionando com as 

condições econômicas, operacionais e de salubridade ambiental, de forma a verificar 

a efetividade das ações, o cumprimento das metas do PMSB e a evolução de sua 

implementação. 

Diante do exposto, visando o adequado monitoramento da implementação dos 

objetivos traçados no Plano é fundamental que a administração pública de Três 

Lagoas/MS conheça a evolução da situação que estará enfrentando e aprecie os 

resultados de suas ações, de forma a ser possível a tomada de decisões que resultem 

em modificações oportunas. Neste sentido, o Quadro 32 apresenta a síntese dos 

mecanismos para monitoramento e avaliação, bem como seus objetivos para o 

Sistema de Esgotamento Sanitário.  

Quadro 32 – Mecanismos de avaliação e monitoramento do Sistema de Esgotamento Sanitário de Três 
Lagoas/MS. 

MECANISMOS PROPOSTOS OBJETIVOS 

Indicadores de Gestão para Avaliação e 
Monitoramento da Eficiência e 
Implementação dos Programas Propostos 

• Avaliar e monitorar a implementação, eficiência e a eficácia da 
aplicação dos Programas, Projetos e Ações do PMSB, 
inseridos no capítulo 9 (pág. 227). 

Mecanismo de Avaliação e Satisfação do 
Usuário 

• Receber reclamações, avaliações e denúncias sobre os 
serviços de esgotamento sanitário registrando-as de forma 

integrada com as demais vertentes do saneamento básico. 

Ouvidoria 
• Realizar a medição periódica do grau de satisfação dos 

usuários como os serviços de esgotamento sanitário. 

Relatórios de Acompanhamento 

• Caracterizar a situação e a qualidade do sistema e os serviços 
de esgotamento sanitário, relacionando-as com as condições 
econômicas, operacionais e de salubridade ambiental. 

• Verificar a efetividade das ações, o cumprimento das metas 
inseridas no capítulo 9 (pág. 227) e a evolução de sua 

implementação. 

Nota: Estes mecanismos de avaliação e monitoramento deverão ser empregados para os eixos do saneamento de forma 

integrada. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Diante do exposto, a Figura 109 ilustra o fluxograma sistemático a ser aplicado as 

informações coletadas e/ou gerados através dos mecanismos propostos pelos 

gestores públicos municipais para que os mesmos cumpram sua finalidade e 

propiciem a operacionalização do PMSB. 

 
Figura 109 – Fluxograma do processo de operacionalização dos mecanismos de avaliação e 
monitoramento de implementação do PMSB de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Neste contexto, os próximos subcapítulos apresentam detalhadamente os 

mecanismos de avaliação e monitoramento propostos para a etapa de implementação 

do presente PMSB de Três Lagoa/MS. 

11.1 INDICADORES DE GESTÃO PARA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS 

PROGRAMAS 

O monitoramento e avaliação da eficiência e eficácia da implementação dos 

programas propostos são essenciais para que a administração pública de Três 

Lagoas/MS possa analisar, adequar e avaliar a implementação das ações, projetos e 

programas que compõem o PMSB. Para isso, foram formulados indicadores de gestão 

para a avaliação e monitoramento dos 3 (três) programas propostos. 

Esses indicadores são formados por índices, calculados a partir de uma ou mais 

variáveis, além dos indicadores binários (marcos) que admitem respostas como sim 

ou não. Os indicadores são valores utilizados para medir e descrever um evento ou 
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fenômeno de forma simplificada. Podem ser derivados de dados primários, 

secundários ou outros indicadores (FUNASA, 2012a). 

O indicador de desempenho é uma medida quantitativa de um aspecto particular da 

prestação dos serviços, expressando o nível atingido em relação a um determinado 

objetivo, proporcionando uma avaliação direta da eficiência e da eficácia da prestação 

dos serviços. Os indicadores constituem instrumento fundamental para avaliação 

objetiva de desempenho para variados setores econômicos, e são aplicados com 

sucesso em todo o mundo (SILVA; SOBRINHO, 2006). 

Para a definição dos indicadores de gestão deste PMSB, foram considerados os 

10 (dez) princípios apresentados na Figura 110, propostos por Malheiros et al., (2006) 

para que o conjunto destes se torne uma ferramenta eficiente e eficaz no 

acompanhamento e avaliação do planejamento. 

 
Figura 110 – Boas práticas no processo de escolha de indicadores. 
Fonte: Adaptado de Malheiros et. al. (2006). 

Buscou-se ainda, durante a construção do conjunto de indicadores, atender as 

definições apresentadas por Funasa (2012): 

• Nomear o indicador; 

• Definir seu objetivo; 
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• Estabelecer sua periodicidade de cálculo; 

• Indicar o responsável pela geração e divulgação; 

• Definir sua fórmula de cálculo; e 

• Indicar seu intervalo de validade. 

Como forma de padronização dos conceitos, definições e métodos de cálculo, sempre 

que possível, devem ser adotados os indicadores elencados no SNIS. Diante do 

exposto, foram definidos indicadores para os 3 (três) programas propostos no 

capítulo 9 (pág. 227), que deverão ser monitorados anualmente pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), por intermédio do órgão 

executivo do setor de saneamento (Departamento de Saneamento Básico) que se 

recomenda ser constituído e operacionalizado. Os resultados sistematizados deverão 

ser divulgados, promovendo o controle social, e analisados para eventuais tomadas 

de decisões.  

Nos próximos itens são apresentados os indicadores de gestão propostos para os 

3 (três) Programas que integram o sistema de esgotamento sanitário do PMSB de 

Três Lagoas/MS, sendo que para cada programa é apresentado uma breve descrição 

e explanação dos indicadores propostos apontando pontos importantes. 

11.1.1 Programa 9 – Universalização do atendimento do Sistema de Esgotamento 

Sanitário 

O Programa 9 foi constituído com o objetivo de garantir o desenvolvimento pleno dos 

Programas, Projetos e Ações através da universalização do atendimento do Sistema 

de Esgotamento Sanitário focado no atendimento aos princípios fundamentais da 

PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007 e alterações), tais quais: a integralidade, adequada 

à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente, 

com segurança, qualidade, regularidade e continuidade na prestação dos serviços, 

dentre outros. 

Deste modo, para o alcance dos princípios e objetivos supracitados, bem como dos 

anseios da população, os Projetos e Ações foram definidos de modo a garantir o 

aperfeiçoamento da prestação dos serviços de esgotamento sanitário, promover a 

universalização do acesso, isto é, a ampliação progressiva do acesso ao esgotamento 
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sanitário da população residente na sede urbana de Três Lagoas/MS, prevendo 

também a regularidade e a qualidade da prestação dos serviços. 

Assim, para avaliação e monitoramento deste Programa foram definidos 9 (nove) 

indicadores de gestão de esgotamento sanitário que, através de um monitoramento 

periódico, auxiliarão no acompanhamento, avaliação e na tomada de decisões, bem 

como serão fundamentais nas revisões e atualizações definidas para o PMSB. 

Os Indicadores de Esgoto (IE) do Programa 9 são compostos por 9 indicadores, sendo 

5 (cinco) obtidos através de cálculos matemáticos de duas ou mais variáveis, 3 (três) 

índices que, a partir da série histórica, apresentarão informações ao município e 

1 (um) índice estabelecido por meio de perguntas de seleção única (“sim” ou “não”). 

Assim, o Quadro 33 apresenta os Indicadores de Esgoto elaborados no âmbito do 

Programa 9 deste PMSB.
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Quadro 33 – Indicadores de gestão para o Programa 9: Universalização do atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário. 
Sigla Indicador Descrição Objetivo Método de cálculo Unid. Freq. REF. Resp. 

IE-1 
Índice de cobertura do Sistema 

de Esgotamento Sanitário 

É o percentual da população com 
disponibilidade ao serviço do 
Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Avaliar o percentual de domicílios 
com disponibilidade de acesso ao 
sistema público de coleta de 
esgotos. 

[
(

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 +
𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡í𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜

)

(𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 +
 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑠ó 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜)

]×100 % Anual 
ICEp01 

(AGEMS) 
PS 

IE-2 
Índice de atendimento urbano 

de esgoto. 

É o percentual da população 
urbana atendida pelo Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

Avaliar a abrangência do Sistema 
de Esgotamento Sanitário com 
relação ao percentual da população 
urbana atendida. 

[
𝑃𝑜𝑝. 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑆𝐸𝑆

𝑃𝑜𝑝. 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
] ×100 % Anual 

IN047 
(SNIS) 

PS 

IE-3 
Índice de atendimento total de 

esgoto. 

É o percentual da população total 
do município com atendimento do 
Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Avaliar a abrangência do Sistema 
de Esgotamento Sanitário com 
relação ao percentual da população 
total atendida. 

[
(𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑆𝐸𝑆)

𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
] ×100 % Anual 

IN056 
(SNIS) 

PS 

IE-4 
Utilização da capacidade total 
das Estações de Tratamento 

de Esgoto (ETE). 

É o percentual de utilização da 
capacidade total das ETEs, 
componentes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

Avaliar a utilização da capacidade 
total das ETEs, assim podendo 
prever a necessidade de expansão 
ou de construção de novas 
infraestruturas de tratamento. 

[

∑𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜
 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎𝑠 𝐸𝑇𝐸𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 
𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝐸𝑇𝐸𝑠

] ×100 % Anual - PS 

IE-5 
Extensão total da rede coletora 

de esgoto. 

É a extensão total da rede coletora 
de esgoto implantada no município, 
em quilômetros. 

Avaliar a abrangência do Sistema 
de Esgotamento Sanitário por meio 
da extensão da rede coletora de 
esgoto. 

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 km Anual 
ES-004 
(SNIS) 

PS 

IE-6 
Nº de novas ligações de 
esgoto na sede urbana. 

É o quantitativo de novas ligações 
realizadas da rede coletora de 
esgoto do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

Avaliar a expansão do atendimento 
por meio do quantitativo de novas 
ligações na rede coletora de esgoto 
do Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 - Anual - PS/TS 

IE-7 Extensão da rede por ligação. 
É a extensão da rede de esgoto 
(metro linear) pela quantidade de 
ligações totais de esgoto. 

Avaliar a correlação entre a 
infraestrutura instalada para esgoto 
e o benefício à sociedade 
(ligações). 

[
𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜

] ×100 m/ligação Anual 
IN021 
(SNIS) 

PS 

IE-8 

Existência de mapeamento 
municipal do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

atualizado, contendo todas as 
infraestruturas e componentes. 

Verificar se há um mapeamento 
municipal do Sistema de 
Esgotamento Sanitário atualizado, 
contendo todas as infraestruturas e 
componentes do sistema. 

Propiciar aos gestores municipais o 
mapeamento das infraestruturas e 
componentes, e o controle social, 
disponibilizado esses dados. 

Sim / Não (1) 
(Eficiente / Ineficiente) 

- Anual - TS 

IE-9 

Existência de ações de 
incentivo a ligação do ramal 

predial de esgoto das 
residências a rede coletora de 

esgoto 

Verificar a existência de ações de 
incentivo a ligação do ramal predial 
de esgoto das residências à rede 
coletora de esgoto pertencente a 
prestadora dos serviços. 

Fomentar ações que beneficiem a 
população três-lagoense, no sentido 
de promover à saúde e qualidade do 
meio ambiente e recursos hídricos 
no entorno do município. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜(2) - Anual - PS/TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; REF.: Referência; Resp.: Responsável; Pop.: População; PS: Prestador do Serviço; TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal) e Vol.: Volume; (1) Após a 
implementação destes mecanismos, deve-se acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência; (2) Este método de avaliação deve ser implementado no âmbito da sede urbana do município de Três 
Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de (AGEMS, 2021b; SNIS, 2021). 
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11.1.2 Programa 10 – Controle operacional do SES 

A garantia de atendimento de qualidade e boa prestação dos serviços de esgotamento 

sanitário somente será possível mediante implementação de ações que estimulem 

controle e monitoramento operacional e ambiental do conjunto de infraestruturas e 

instalações operacionais necessárias à coleta, transporte, tratamento e disposição 

final dos efluentes sanitários gerados pela população três-lagoense. 

Assim, através do planejamento estratégico e estruturação das ações evidenciadas 

pelo Quadro 19 (pág. 243243), deverão ser previstos mecanismos de monitoramento, 

bem como Indicadores de Esgoto (IE) que permitam avaliar o panorama do município 

em relação aos serviços, infraestruturas e instalações pertencentes ao Sistema de 

Esgotamento Sanitário, possibilitando averiguar se as ações propostas por este 

Programa estão sendo efetivamente cumpridas dentro dos prazos e 

responsabilidades formuladas para cada uma delas. 

O monitoramento e análise de indicadores de gestão asseguram que os serviços de 

esgotamento sanitário prestados em Três Lagoas/MS estejam em concordância com 

as normativa preconizadas pelas legislações federais, estaduais e municipais, a citar 

a PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020), que 

prevê o estabelecimento de indicadores de desempenho e mecanismos de aferição 

de resultados, de modo a fomentar à melhoria na prestação dos serviços públicos de 

esgotamento sanitário com o estabelecimento de metas de desempenho operacional. 

Neste sentido, para auxiliar no processo de monitoramento, a avaliação da 

implantação e execução do Programa 10, no Quadro 34 foram definidos 8 (oito) 

indicadores de gestão, sendo 4 (quatro) índices instituídos através de perguntas de 

seleção de apenas uma alternativa (“sim” ou “não”), 3 (três) índices obtidos por meio 

de cálculos matemáticos de duas ou mais variáveis e 1 (um) indicador que, a partir da 

série histórica, apresenta informações ao município.  
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Quadro 34 – Indicadores de gestão para o Programa 10: Controle operacional do Sistema de Esgotamento Sanitário. 
Sigla Indicador Descrição Objetivo Método de cálculo Unid. Freq. ref. Resp. 

IE-10 Índice de coleta de esgoto 
É o percentual de esgoto coletado pela 
empresa prestadora de serviço. 

Avaliar a capacidade de coleta do esgoto 
gerado. 

[
 
 
 
 
 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

(

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎  
− 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎
 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎

)

]
 
 
 
 
 
 

×100 % Anual IN015 PS 

IE-11 
Índice de tratamento de 

esgoto sanitário. 

É o percentual de esgoto que é tratado 
com relação ao coletado pela rede 
coletora de esgoto. 

Avaliar a abrangência do Sistema de 
Esgotamento Sanitário com relação ao 
percentual da população urbana 
atendida. 

[
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 +
𝑉𝑜𝑙ume  𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

]×100 % Anual IN016 PS 

IE-12 Número de entupimentos. 

O número de entupimentos na rede de 
esgoto é a quantidade total de 
obstruções na rede coletora, nos 
interceptores ou emissários de esgoto. 

Identificar a qualidade da prestação do 
serviço de esgotamento sanitário, 
indicando se existe manutenção 
preventiva periodicamente no Sistema 
de Esgotamento Sanitário. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑢𝑝𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 % Mensal - PS 

IE-13 
Índice de rupturas/ 

extravasamentos na rede 
de esgoto. 

O índice de rupturas na rede de esgoto 
é a quantidade total de rupturas durante 
um ano existentes por quilômetro (km) 
de rede coletora. 

Verificar a ocorrência de melhoria da 
rede de esgoto garantindo a redução no 
risco de contaminação do solo, corpos 
hídricos superficiais e águas 
subterrâneas. 

[
𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜
] 

Rupturas/ 
km 

Anual - PS 

IE-14 

Existência de Certificado 
de Destinação Final 
(CDF) dos resíduos 

perigosos gerados nas 
ETEs 

Documento que atesta a destinação 
final adequada dos resíduos perigosos 
gerados nas ETEs, derivado do 
processo de tratamento de efluentes, a 
citar o lodo.  

Acompanhar a existência de documento 
que comprove a destinação final 
adequada dos resíduos perigosos 
originados como subproduto do 
tratamento de efluentes sanitários. 

Sim / Não  − Variável(1) - PS 

IE-15 
Existência de Plano de 

Manutenção Preventiva e 
Corretiva das ETEs. 

Plano que prevê ações de manutenção 
dos equipamentos e maquinários 
existentes nas ETES. Também engloba 
medidas de caráter corretivo, de modo 
a adequar os componentes do Sistema 
de Esgotamento Sanitário, para que 
estes possam operar da melhor 
maneira possível. 

Prevenir e corrigir possíveis falhas no 
sistema de tratamento de esgoto, bem 
como dos equipamentos e maquinários 
responsáveis pelo bom funcionamento 
das ETEs. 

Sim / Não (2) 
(Eficiente / Ineficiente) 

− Anual - PS 

IE-16 

Existência de Plano de 
Emergência e 

Contingência do Sistema 
de Esgotamento 

Sanitário. 

Plano que prevê ações com finalidade 
de minimizar ou evitar os impactos de 
situações que possam interromper os 
serviços relacionados ao esgotamento 
sanitário. 

Minimizar ou evitar os impactos 
causados pela interrupção da prestação 
dos serviços relacionados ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

Sim / Não (2) 
(Eficiente / Ineficiente) 

− Anual - PS 

IE-17 
Existência de Plano de 
Segurança do Trabalho. 

Plano que prevê ações de segurança 
em relação aos operadores do Sistema 
de Esgotamento Sanitário. 

Garantir a saúde e a segurança dos 
operadores do Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 

Sim / Não (2) 
(Eficiente / Ineficiente) 

− Anual - PS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; PS: Prestador do Serviço; e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Este indicador deve ser apresentado pela 
empresa prestadora dos serviços sempre que o lodo for removido dos leitos de secagem e encaminhado para a destinação final; (2) Após a implementação destes mecanismos deve-se acompanhar 
a sua eficiência e/ou ineficiência do indicador. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de SNIS (2021). 
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11.1.3 Programa 11 – Educação ambiental, proteção e controle ambiental 

O Programa 11 foi planejado com o objetivo de proporcionar proteção e controle 

ambiental, com ações formuladas no âmbito da educação ambiental voltada para a 

vertente do esgotamento sanitário, de modo a integrar a sociedade como um todo em 

prol da qualidade ambiental e promoção à saúde, como preconiza as diretrizes da 

PNSB, incluindo a destinação correta do efluente doméstico gerado pela população 

três-lagoense por meio da rede coletora de esgoto ou pelo serviço prestado pelas 

empresas de limpa-fossa, assim como monitorar a eficiência do tratamento do esgoto 

a ser lançado no corpo hídrico receptor a fim de evitar a degradação ambiental. 

A elaboração de Indicadores de Esgoto (IE) direcionadas ao Sistema de Esgotamento 

Sanitário irá corroborar na disseminação dos programas e ações propostos pelo 

PMSB, possibilitando que a população se torne uma fonte propagadora das ações e 

diretrizes propostas, facilitando o cumprimento dos objetivos e metas dentro dos 

prazos programados e, formando uma sensibilização coletiva acerca da importância 

de preservação do meio ambiente e acesso aos serviços de esgotamento sanitário 

adequados. 

Deste modo, para a avaliação do Programa 11, foram elaborados 13 indicadores de 

gestão, conforme apresentado no Quadro 35, sendo 5 marcos instituídos através de 

pergunta de seleção de apenas uma alternativa (“sim” ou “não”), 5 indicadores obtidos 

a partir do cálculo matemático através de duas variáveis ou mais, 2 índices são 

norteados a partir de padrões e condições estabelecidos por legislação ambiental 

vigente e 1 indicador que, a partir da série histórica, apresenta informações ao 

município.
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Quadro 35 – Indicadores de gestão para o Programa 11: Educação ambiental, proteção e controle ambiental. 
Sigla Indicador Descrição Objetivo Método de cálculo Unid. Freq. Ref. Resp. 

IE-14 
Índice de eficiência do 
tratamento de esgoto. 

O índice de eficiência do tratamento de 
esgoto é a porcentagem de eficiência no 
tratamento de esgoto (DBO5,20). 

Identificar quais parâmetros encontram 
baixa eficiência de remoção e 
determinar as condições para melhoria 
da capacidade de tratamento das ETEs. 

[
𝐶𝑖 − 𝐶𝑓

𝐶𝑖
] ×100 % Anual - PS 

IE-15 
Índice da qualidade da 

água superficial do corpo 
receptor. 

O IQA é um índice de qualidade de água 
adotado pela CETESB, sendo calculado 
com bases nos seguintes parâmetros: 
temperatura da água, pH, oxigênio 
dissolvido, resíduo total, DBO coliformes 
termotolerantes, nitrogênio total, fósforo 
total e turbidez. 

Monitorar e avaliar a qualidade do corpo 
hídrico que recebe o efluente tratado das 
ETEs, de modo a proteger e controlar as 
condições ambientais dispostas desse, 
garantindo a manutenção dos 
ecossistemas e vida aquática. 

∏ 𝑞𝑖
𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 0 a 100 Semestral - PS 

IE-16 

Atendimento as condições 
e padrões para efluentes 

de Sistemas de 
Tratamento de Esgotos 

Sanitários. 

O tratamento de efluentes realizados nas 
ETEs de Três Lagoas/MS deverão atender 
aos padrões, condições e parâmetros 
estabelecidos pelas legais ambientais 
vigentes no país, bem como cumprir as 
condicionantes que são exigidas durante o 
processo de licenciamento ambiental 
desses empreendimentos concedida pelo 
órgão ambiental municipal. 

Garantir que o efluente sanitário passará 
pelos níveis de tratamento adequados, 
seja este físico, biológico ou físico-
químico, que garantam a redução da 
matéria orgânica, dos poluentes 
nitrogenados e dos demais poluentes 
com propensão de causar danos à 
saúde pública e ao meio ambiente. 

Conforme padrões e condições 
preconizadas pela Resolução 
CONAMA nº 357/2005 e suas 

alterações. 

Variável 
(1) 

Anual - PS 

IE-17 

Atendimento aos padrões 
e condições de 

lançamentos de efluentes 
em corpo hídrico receptor.  

O tratamento de efluentes realizados nas 
ETEs deverá atender aos padrões e 
condições de lançamento de acordo com a 
classe à qual o corpo receptor está 
enquadrado (1).  

Garantir que o lançamento do efluente 
tratado não afetará as condições de 
manutenção e sobrevivência das 
espécies e ecossistemas aquáticos, 
bem como assegurar que os usos da 
água à jusante do ponto do lançamento 
não sejam prejudicados por possíveis 
contaminações de origem antrópica. 

Conforme padrões e condições 
estabelecidos pela Resolução 
CONAMA nº 357/2005 e suas 

alterações. 

Variável 
(1) 

Anual - PS 

IE-18 

Número de notificações de 
ligações clandestinas 

relativas a esgoto. 

O número de notificações de ligações 
clandestinas de esgoto sanitário, ou seja, 
a quantidade de casos anuais acerca da 
indevida ligação do ramal predial na rede 
de drenagem urbana ou disposição direta 
no solo e corpos hídricos. 

Identificar possíveis ligações 
clandestinas de esgoto de modo a 
realizar a notificação do proprietário do 
imóvel, para que este possa realizar as 
devidas adequações. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 − Anual - TS 

IE-19 

Existência de ações 
voltadas a erradicação dos 
lançamentos clandestinos 

de esgoto. 

Formulação de ações de fiscalização e 
monitoramento acerca de ligações 
clandestinas do ramal predial de esgoto na 
rede de drenagem urbana ou diretamente 
no solo e corpos hídricos, modo a erradicar 
os lançamentos clandestinos de esgoto.  

Sensibilizar a população acerca da 
importância de realizar a ligação do 
ramal predial de esgoto na rede coletora 
pertencente a prestadora dos serviços, 
de modo a evitar problemas de 
contaminação solo e corpos hídricos. 

Sim / Não (2) 
(Eficiente / Ineficiente) 

− Anual - TS/PS 
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Sigla Indicador Descrição Objetivo Método de cálculo Unid. Freq. Ref. Resp. 

IE-20 
Existência de Plano de 

Automonitoramento – PAM 
das ETEs. 

Documento que avalia os aspectos 
operacionais e de monitoramento o 
conjunto de estruturas das ETEs. 

Apresentar uma 
síntese do desempenho e dos 
resultados ambientais da atividade 
durante sua instalação e/ou operação. 

Sim / Não (2) 
(Eficiente / Ineficiente) 

− Anual - PS 

IE-21 

Ações de educação 
ambiental na área urbana 

do município, voltadas 
para a disseminação das 

questões relativas ao 
esgotamento sanitário. 

Expressa a quantidade de eventos 
realizados anualmente junto à população 
três-lagoense para tratar de pautas 
voltadas para a educação ambiental, em 
especial as questões envolvendo o 
esgotamento sanitário. 

Avaliar a quantidade de ações 
realizadas no sentido de promover, 
divulgar e sensibilizar a população das 
áreas urbanas do município para 
temáticas relativas ao meio ambiente. 

Sim / Não (2) 
(Eficiente / Ineficiente) 

- Anual - TS 

IE-22 

Ações de educação 
ambiental na área rural do 
município, voltadas para a 

disseminação das 
questões relativas ao 

esgotamento sanitário. 

Expressa a quantidade de eventos 
realizados anualmente junto à população 
três-lagoense para tratar de pautas 
voltadas para a educação ambiental, em 
especial as questões envolvendo o 
esgotamento sanitário. 

Avaliar a quantidade de ações 
realizadas no sentido de promover, 
divulgar e sensibilizar a população da 
zona rural do município para temáticas 
relativas ao meio ambiente. 

Sim / Não (2) 
(Eficiente / Ineficiente) 

- Anual - TS 

IE-23 
Abrangência da Educação 

Ambiental (EA) do 
município. 

Corresponde ao percentual da população 
urbana que participou de ações de EA 
relacionadas ao esgotamento sanitário. 

Avaliar a abrangência das ações de EA 
nas áreas urbanas (sede urbana e áreas 
urbanas dos distritos) relacionadas ao 
esgotamento sanitário acontecidas no 
município. 

[
 
 
 
 
 

𝑄𝑡𝑑𝑒. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑠 
á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 

𝑎𝑏𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐴

𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜

]
 
 
 
 
 

× 100 % Anual - TS 

Corresponde ao percentual da população 
rural que participou de ações de EA 
relacionadas ao esgotamento sanitário. 

Avaliar a abrangência das ações de EA 
nas áreas rurais relacionadas ao 
esgotamento sanitário acontecidas no 
município. 

[
 
 
 
 
 

𝑄𝑡𝑑𝑒. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒 
á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑖𝑠 

𝑎𝑏𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐴

𝑃𝑜𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜

]
 
 
 
 
 

× 100 % Anual - TS 

Corresponde ao percentual da população 
total que participou de ações de EA 
relacionadas ao esgotamento sanitário. 

Avaliar a abrangência das ações de EA 
(considerando ações realizadas nas 
zonas urbanas e rurais) relacionadas ao 
esgotamento sanitário acontecidas no 
município. 

[

𝑄𝑡𝑑𝑒. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠
 𝑐𝑜𝑚 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝐴

𝑃𝑜𝑝.  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
] × 100 % (3) Anual - TS 

IE-24 

Existência de treinamento 
para os funcionários e 
corpo pedagógico das 

escolas municipais para a 
educação ambiental com 

foco na temática do 
esgotamento sanitário e a 

importância 
socioambiental do 

tratamento de esgoto. 

Indica a existência de treinamento para os 
funcionários e corpo pedagógico de 
escolas municipais para a EA com foco na 
temática do esgotamento sanitário e a 
importância socioambiental do tratamento 
de esgoto. 

Avalia a existência de treinamento para 
os funcionários e corpo pedagógico de 
escolas municipais para a EA com foco 
na temática do esgotamento sanitário e 
a importância socioambiental do 
tratamento de esgoto. 

Sim / Não (2) 
(Eficiente / Ineficiente) 

- Anual - TS 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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11.2 MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

Segundo a Fundação Universidade de Brasília – FUB (2012), o termo satisfação 

exprime o contentamento que um indivíduo tem em uma determinada situação, 

serviço ou em relação a outros indivíduos. É conveniente afirmar que uma pessoa 

está satisfeita quando sua expectativa é alcançada. Portanto, a satisfação não é um 

senso comum para a toda a comunidade, ela pode ser diferente para cada indivíduo. 

Mediante esse conceito, é fundamental que a Prefeitura Municipal e a prestadora de 

serviços de saneamento atuante no município (Sanesul) conheçam a satisfação dos 

usuários em relação a atuação desta na prestação dos serviços de esgotamento 

sanitário. Dessa maneira, possibilitando o contentamento da população com a 

qualidade, regularidade, acesso, continuidade, entre outros aspectos relevantes a 

essa vertente do saneamento básico. 

Com relação aos mecanismos para monitoramento e avaliação da efetividade da 

implementação dos programas propostos, fica evidente a relevância destes para que 

a administração pública, uma vez que permite que a municipalidade conheça a 

evolução dos objetivos, metas e ações propostas neste Tomo. Logo, faz-se 

necessário o conhecimento do nível de satisfação dos usuários. 

De acordo com o Art. 22 da PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007, alterado pela Lei 

Federal nº 14.026/2020), um dos objetivos da regulação é: estabelecer padrões e 

normas para a adequada prestação dos serviços e a expansão da qualidade dos 

serviços e para satisfação dos usuários, com observação das normas de referência 

editadas pelas ANA. Ou seja, não basta somente atender as demandas apresentadas 

no planejamento municipal sem garantir mínima satisfação da comunidade. 

Para isso, foram estabelecidos indicadores que visam obter o grau de satisfação da 

população, aplicados através de questionários relacionados ao Sistema de 

Esgotamento Sanitário do município de Três Lagoas/MS. 

A seguir, serão apresentadas a delimitação da quantidade de questionários a serem 

aplicados junto à comunidade, além do modelo definido para avaliar a satisfação dos 

usuários do Sistema de Esgotamento Sanitário. Esse questionário deve manter a 
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periodicidade de dois anos, tratando todas as temáticas do saneamento em conjunto, 

garantindo um levantamento histórico dos índices de satisfação social. 

11.2.1 Delimitação da quantidade de questionários 

A delimitação da quantidade de questionários deverá ser realizada pela Prefeitura 

Municipal de Três Lagoas/MS com a utilização de uma metodologia descritiva, 

garantindo uma representatividade municipal com margem de erro inferior a 3% e grau 

de confiança de 95,50%. Sendo assim, recomenda-se a utilização da metodologia de 

amostragem (FONSECA; MARTINS, 2011) considerando variável nominal para 

população finita, com a seguinte equação: 

𝑛 =  
𝑍2 .  𝑝 . 𝑞 . 𝑁

𝑑2 . (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝 . 𝑞
 

Onde: 

• N = tamanho da população; 

• Z = abscissa da curva normal padrão com valor adotado de 2, fixando um nível 

de confiança de 95,50%; 

• p = estimativa da verdadeira proporção de um dos níveis da variável escolhida. 

Adotar p = 0,50; 

• q = 1 – p. Adotar q = 0,5. Então p = q = 0,05; 

• d = erro amostral, expresso em decimais. 

Aplicando a equação com a população total estimada, a Tabela 15 apresenta a 

quantidade de questionários mínimos a serem aplicados pela Prefeitura Municipal em 

todo o município, incluindo área urbana, rural e distritos, com periodicidade de dois 

anos. A aplicação dos questionários deve ser realizada de forma integrada, ou seja, 

abordando as quatro vertentes do saneamento básico. 

Tabela 15 – Relação entre o tamanho da população total estimada com o número de amostras a ser utilizada 
da metodologia sugerida. 

Ano 
População Total 

Estimada 

Margem de erro 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

2023 126.554 9.268 2.452 1.101 622 399 277 204 156 123 100 

2025 129.912 9.285 2.453 1.102 622 399 277 204 156 123 100 

2027 133.086 9.301 2.454 1.102 622 399 277 204 156 123 100 

2029 136.074 9.315 2.455 1.102 622 399 277 204 156 123 100 
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Ano 
População Total 

Estimada 

Margem de erro 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

2031 138.882 9.328 2.456 1.102 622 399 277 204 156 123 100 

2033 141.520 9.340 2.457 1.102 622 399 277 204 156 123 100 

2035 143.990 9.351 2.457 1.103 622 399 277 204 156 123 100 

2037 146.294 9.360 2.458 1.103 622 399 277 204 156 123 100 

2039 148.432 9.369 2.459 1.103 622 399 277 204 156 123 100 

2041 150.399 9.377 2.459 1.103 622 399 277 204 156 123 100 

2042 151.320 9.380 2.459 1.103 622 399 277 204 156 123 100 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

11.2.2 Indicadores de satisfação do usuário 

Em relação aos indicadores de satisfação dos usuários, foram provisionados 

6 indicadores de satisfação dos usuários para o Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Assim, para a avaliação do referido indicador, cada usuário deverá responder uma 

série de questionamentos como satisfatório ou não satisfatório. O percentual de 

satisfação será determinado pela equação subsequente: 

Índice de Satisfação = 
QA

QR

   x 100  

Onde: 

• QA = Quantidade de questionamentos satisfatórios; 

• QR = Quantidade de questionamentos realizados. 

Deste modo, os indicadores de avaliação da satisfação dos usuários para o Sistema 

de Esgotamento Sanitário do município de Três Lagoas/MS são apresentados no 

Quadro 36. 

Quadro 36 – Sugestão de indicadores de avaliação do usuário dos serviços de esgotamento sanitário. 

LEVANTAMENTO A RESPEITO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

SATISFATÓRIO 
NÃO 

SATISFATÓRIO 

1. Abrangência do Sistema de Esgotamento Sanitário   

2.Facilidade no acesso às informações acerca do Sistema de 
Esgotamento Sanitário, como questões de ligação com a rede esgoto, 
implantação de solução individual, ligações clandestinas, dentre outras. 

  

3. Solicitações atendidas pelo ente responsável pelo Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

  

4. Eficiência na resolução dos problemas provenientes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário, como odores/mau cheiro, extravasamento de 
esgoto, rompimento de rede coletora, dentre outras. 

  

5. Qualidade no atendimento   

6. Confiança na prestação do serviço   

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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11.3 OUVIDORIA 

Considerando os mecanismos de avaliação e monitoramento de Programas e Metas 

que visam mensurar a satisfação dos usuários, é de grande importância aqueles que 

preveem a participação social. Citam-se as “Ouvidorias”, que são canais de 

comunicação direta com a população e são definidas como órgãos ressonáveis para 

o recebimento de reclamações, avaliações e denúncias. 

Recomenda-se assim a criação ou a utilização de órgão ou serviço semelhante já 

existente, com a finalidade de receber as críticas, denúncias, queixas, ideias e 

avaliações dos cidadãos sobre questões relativas ao sistema e serviços de 

abastecimento de água, além das demais vertentes do saneamento. 

Propõe-se que este órgão seja vinculado a estrutura administrativa da Secretaria 

Municipal de Governo e Políticas Públicas – SEGOV e ao Departamento de 

Saneamento Básico, com atribuições de atender, registrar, sistematizar os processos, 

encaminhando-os, posteriormente, ao setor responsável e competente por tratar o 

assunto, de acordo com a vertente do saneamento básico. A Ouvidoria deve ainda, 

acompanhar as providencias tomadas, fornecendo o devido retorno ao interessado no 

processo. 

Periodicamente, a Ouvidoria deverá compilar todos os processos encerrados, 

devidamente sistematizados, e divulgá-los nos meios de comunicação do Poder 

Público Municipal (ex.: website da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS). Destaca-

se que os processos deverão ser considerados nos Relatórios de Acompanhamento, 

logo, aconselha-se que inicialmente, os processos sejam divulgados com 

periodicidade anual (Figura 111). 



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

319 

 
Figura 111 – Fluxograma sugerido para operacionalização dos mecanismos de avaliação através de 
Ouvidoria. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ainda, é interessante que a Ouvidoria conte com o auxílio de redes sociais e 

aplicativos, facilitando o acesso da população, além de reduzir os custos de 

implantação e operação. 

Assim, conforme mencionado no Tomo I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e 

Legais, recomenda-se o uso das principais redes sociais como Instagram, Twitter, 

Facebook, dentre outras redes sociais e ainda, a utilização da ferramenta Colab.re, 

disponível em formato de aplicativo móvel (nas versões IOS e Android) e pelo website 

(www.colab.re), que tratam-se de ferramentas digitais que permitem aos cidadãos 

acompanhar, avalia, cobrar e propor soluções diretamente aos serviços da Prefeitura 

Municipal, tais como: iluminação pública, saneamento básico, calçadas, trânsito e 

outros. 

11.4 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

Com o intuito de avaliar, mas principalmente monitorar e controlar, recomenda-se a 

elaboração do Relatório de Acompanhamento. Esse relatório tem como função 

principal caracterizar a situação e a qualidade do sistema e serviços do saneamento 

básico, relacionando-o com as condições econômicas, operacionais e de salubridade 

ambiental, para verificar a efetividade das ações, o cumprimento das metas do PMSB 

e a evolução de sua implementação. 

http://www.colab.re/
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O Relatório de Acompanhamento será elaborado em conformidade com critérios, 

índices, parâmetros e prazos fixados pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS. 

Porém, sugere-se que este seja realizado anualmente, levando em consideração 

todos os mecanismos de avaliação e monitoramento sugeridos e, principalmente, as 

informações sistematizadas dos indicadores de gestão para avaliação e 

monitoramento dos programas, do índice de satisfação dos usuários e da ouvidoria 

(Figura 112). 

 
Figura 112 – Fluxograma da operacionalização e aplicação do Relatório de Acompanhamento de 
implementação do PMSB de Três Lagoas/MS e da qualidade dos serviços correlatos ao saneamento básico. 
Nota: Este Relatório, preferencialmente, deve integrar os quatro eixos do saneamento básico. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

O Relatório de Acompanhamento deverá ser elaborado pelo Departamento de 

Saneamento Básico, podendo ser gerado de forma automatizada, através de um 

programa computacional para tal função, ou manualmente. 

Assim, o Quadro 37 apresenta as principais informações sugeridas para elaboração e 

divulgação do Relatório de Acompanhamento, contendo seu conteúdo mínimo, 

periodicidade de elaboração, principal meio de divulgação e órgão responsável pela 

elaboração e divulgação dos resultados.  
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Quadro 37 – Principais informações para a elaboração do Relatório de Acompanhamento de 
implementação do PMSB. 

Conteúdo mínimo do Relatório de Acompanhamento 

1. Introdução: apresentar resumidamente ao leitor o tema que será desenvolvido e de que forma será 
apresentado ao longo do trabalho. 

2. Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento dos Programas: consolidar todos os resultados 
do SES já sistematizados, apresentando-os em forma de gráficos, tabelas e/ou quadros resumos, expor de 
forma sintetizada uma breve conclusão dos resultados com relação à eficácia da implementação das ações 
do Tomo III do PMSB (Sistema de Esgotamento Sanitário). 

3. Índice de satisfação dos usuários: consolidar todos os resultados já sistematizados, apresentando-os em 
forma de gráficos, tabelas e/ou quadros resumos, expondo de forma sintetizada uma breve conclusão dos 
resultados, podendo compará-los, quando possível, com resultados de anos anteriores, demonstrando a 
evolução da satisfação dos usuários relacionados com o sistema e os serviços de esgotamento sanitário. 

4. Processos encerrados da Ouvidoria: consolidar as manifestações recebidas durante o período, separando-
as por grupos de usuários (bairros) e demandas por categorias (sugestões, ideias, denúncias, reclamações, 
elogios etc.). 
Em anexo, podem ser apresentadas as eventuais sugestões da população para a melhoria do sistema e 
serviços de esgotamento sanitário. 

5. Conclusão: a partir dos resultados obtidos, elaborar uma síntese do assunto abordado e das conclusões a 
que se chegou, expondo o correto cumprimento ou não da implementação do Tomo III do PMSB (Sistema de 
Esgotamento Sanitário) e as recomendações para as posteriores revisões e atualizações do Plano. 

Periodicidade sugerida de sua elaboração: Anual 

Principal meio de divulgação: Site oficial e redes sociais da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS. 

Responsável pela elaboração e divulgação: Departamento de Saneamento Básico (DSB). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

11.5 GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS 

Umas das condições principais para proporcionar a participação e controle social é o 

conhecimento pleno das informações que geralmente não estão disponibilizadas nas 

fontes convencionais. Dessa forma, devem ser previstos mecanismos de 

disponibilização, repasse e facilitação do acesso e entendimento das informações. 

Assim, é possível que a população posa contribuir e fazer escolhas na fase de 

implementação do PMSB. Para que seja possível constituir os mecanismos de 

controle social dos serviços de abastecimento de água é necessário valorizar a 

participação da sociedade e suas instituições representativas. 

Sugere-se que a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, por meio das assessorias 

de imprensa e/ou comunicação, divulgue os Relatórios de Acompanhamento nos 

meios de comunicação disponíveis, com periodicidade mínima de um ano. Sugere-se 

o website da Prefeitura Municipal, onde pode ser criado um canal exclusivo para o 

setor de saneamento básico. 

Ademais, que seja realizada ampla e contínua divulgação dos resultados já 

sistematizados e planilhados dos indicadores de gestão para avaliação e 

monitoramento dos Programas e dos índices de satisfação do usuário. Essa 
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divulgação auxilia a sanar as dúvidas e expor as realidades acerca da prestação dos 

serviços de abastecimento de água à população.
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12 AÇÕES PREVENTIVAS DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

As ações de emergência e contingência podem ser entendidas como práticas de 

cunho preventivo, emergencial e contingencial que tem por finalidade minimizar/evitar 

os impactos de situações que possam retardar e/ou suspender os serviços 

relacionados ao esgotamento sanitário, sendo tais medidas previstas pelo Art. 19, 

inciso IV, da Lei Federal nº 11.445/2007 (e alterações posteriores), para o 

planejamento da prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 

Neste sentido, evidencia-se que as medidas preventivas devem atuar de modo a 

impedir que um problema se materialize, podendo incorrer em uma situação 

emergencial desencadeando situações críticas, em que devem ser tomadas decisões 

imediatas para que a ocorrência não se torne grave. Em contrapartida, as situações 

contingenciais denotam de eventualidades que são incertas de acontecer, pois sua 

ocorrência pode não ser controlada, a exemplo: questões naturais, tais como as 

chuvas intensas, movimentação de solo, dentre outras. 

Neste capítulo é estabelecido no âmbito do presente planejamento de gestão, 

medidas e ações para prevenir e proporcionar segurança aos serviços correlatos ao 

esgotamento sanitário, bem como fazer frente às emergências e contingências que 

poderão comprometer e/ou prejudicar a prestação dos serviços para esta vertente do 

saneamento, evitando possíveis interrupções e inconvenientes que possam colocar 

em risco a integridade da população três-lagoense, bem como a proteção do meio 

ambiente local. 

Em um Sistema de Esgotamento Sanitário, um dos principais fatores que levam a 

paralisação e/ou interrupção dos serviços de coleta, transporte e mesmo tratamento 

do esgoto são as ocorrências envolvendo o extravasamento dos efluentes sanitários 

para fora dos equipamentos integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitário. Tal 

infortúnio pode ser originado por diversos motivos, dentre os quais: falhas ou panes 

em equipamentos e infraestruturas responsáveis pelo encaminhamento dos efluentes 

sanitários aos sistemas de tratamento; depredação e atos de vandalismo contra as 

infraestruturas do Sistema de Esgotamento Sanitário; e mesmo imperícia no manuseio 

de equipamentos e maquinários que interrompam a operacionalização do sistema. 
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Para regularizar o atendimento/reestabelecimento deste serviço de forma ágil, as 

ações para emergências e contingências devem ser previstas para orientar os 

procedimentos cabíveis de aplicação pela prestadora do serviço. Visando maior nível 

de segurança na operacionalização das infraestruturas e equipamentos, possuir 

alternativas para viabilizar de forma breve e eficiente a solução do problema e, 

principalmente, evitar interrupções dos serviços correlatos aos munícipes. 

De modo geral, devem ser implementados e monitorados continuamente na operação 

e manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário pela prestadora do serviço, 

mecanismos institucionais e de gestão, com intuito de reduzir as situações de 

contingências, que possam resultar na interrupção da prestação dos serviços, através 

de controles e monitoramento das condições operacionais e físicas das instalações, 

equipamentos e tubulações. 

Complementarmente, é importante ressaltar que a prestadora de serviços deverá 

possuir estrutura local, ou ainda, suporte em tempo hábil, para a efetivação das ações 

necessárias em caso de ocorrências de emergência e contingência, dispondo dos 

recursos humanos, recursos operacionais, recursos materiais, de planejamento e de 

informação adequados para o enfrentamento e regularização da situação ocorrida. 

Diante do exposto, no Quadro 38 são relacionados os tipos de situações de 

emergência e contingência possíveis de ocorrerem no contexto municipal, 

identificando as prováveis origens e indicando os mecanismos e ações a serem 

empregadas para solucioná-las. 

Frisa-se ainda que, a execução de algumas medidas previstas requer a ação conjunta 

entre a prestadora dos serviços (Sanesul), a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, 

a Defesa Civil, e demais entidades da sociedade civil e governamental, conforme o 

caso, a fim de que as ações sejam divulgadas e implementadas de forma segura e 

eficiente.
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Quadro 38 – Possíveis ocorrências de emergência e contingência, suas origens e ações corretivas para eventuais situações imprevistas que venham a alterar o 
Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS. 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES CORRETIVAS PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Paralisação 
acidental ou 

emergencial das 
ETEs 

• Interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações de 

tratamento; 

• Avaria ou falha mecânica de equipamentos 

eletromecânicos/estruturas; 

• Imperícia no manuseio de equipamentos e/ou dispositivos por 

parte dos funcionários da concessionária; e 

• Ações de depredação e vandalismo. 

• Comunicação à operadora dos serviços de fornecimento de energia elétrica; 

• Comunicação imediata aos órgãos de controle ambiental do município; 

• Disponibilizar de gerador de energia nas dependências das ETEs; 

• Adotar solução emergencial de manutenção; 

• Disponibilizar de equipe técnica vigilante, a fim de evitar novos incidentes nas 

próximas horas; 

• Criar reserva de emergência para substituição emergencial de equipamentos 

e maquinários essenciais ao funcionamento das ETEs; e 

• Garantir o pleno funcionamento dos sistemas de segurança e alarme das 

estações elevatórias. 

Paralisação 
acidental ou 

emergencial de 
algumas das 

EEEBs 

• Interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações de 

tratamento; 

• Avaria ou falha mecânica de equipamentos 

eletromecânicos/estruturas; 

• Imperícia no manuseio de equipamentos e/ou maquinários por 

parte dos funcionários da concessionária; e 

• Ações de depredação e vandalismo. 

• Comunicação à operadora dos serviços de fornecimento de energia elétrica; 

• Comunicação aos órgãos de controle ambiental do município; 

• Dispor de gerador de energia nas dependências das ETEs; 

• Adotar solução emergencial de manutenção; 

• Criar reserva de emergência para substituição emergencial de equipamentos 

e maquinários essenciais ao funcionamento das EEEBs; 

• Disponibilizar de equipe técnica vigilante, com o objetivo de evitar novos 

incidentes nas próximas horas; e 

• Garantir o pleno funcionamento dos sistemas de segurança e alarme das 

estações elevatórias. 

Extravasamento 
de esgoto em 

EEEBs 

• Interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações de 

bombeamento; 

• Avaria ou falha mecânica de equipamentos 

eletromecânicos/estruturas; 

• Falta de manutenção de equipamento e/ou dispositivos, levando a 

esse tipo de falha sistêmica na operação da elevatória; 

• Rompimento de alguma tubulação interna das EEEBs; e 

• Sobrecarga do sistema de esgoto devido ligações clandestinas de 

drenagem em função de evento de chuva intenso. 

• Comunicação à operadora dos serviços de fornecimento de energia elétrica; 

• Comunicação aos órgãos de controle ambiental do município; 

• Disponibilizar de gerador de energia nas dependências das ETEs; 

• Instalação de equipamentos e/ou materiais reserva; 

• Reparo das instalações danificadas; 

• Substituição de materiais e/ou equipamentos; e 

• Reparar possíveis danos ambientais, como contaminação do solo. 

Rompimento de 
tubulações de 

esgoto sanitário 

• Desmoronamento de taludes/paredes; 

• Erosões de fundo de vale; e 

• Rompimento de travessias. 

• Comunicação imediata aos órgãos de controle ambiental; 

• Interdição da via ou área para realizar a contenção do problema; 

• Disponibilizar de materiais reserva para a eventual substituição; e 

• Reparo das instalações danificadas. 

Retorno de esgoto 
em caixas de 

inspeção 

• Interligação clandestina de águas pluviais na rede coletora de 

esgoto; e 

• Comunicação aos órgãos de controle ambiental; 

• Comunicação à vigilância sanitária; 

• Interdição da via ou área para realizar a contenção do problema; 
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OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES CORRETIVAS PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

• Obstruções em redes coletoras devido à presença de rejeitos e 

materiais indevidos lançados na tubulação de esgoto. 

• Execução de trabalhos de limpeza; e 

• Reparo das instalações danificadas. 

Retorno de esgoto 
em imóveis 

• Lançamento indevido de águas pluviais em redes coletoras de 

esgoto; e 

• Obstruções em redes coletoras devido à presença de rejeitos e 

materiais indevidos lançados na tubulação de esgoto. 

• Comunicação aos órgãos de controle ambiental; 

• Comunicação à vigilância sanitária; 

• Execução de trabalhos de limpeza; e 

• Reparo das instalações danificadas. 

Ligações 
clandestinas de 

drenagem na rede 
coletora de esgoto 

• Interligação clandestina de águas pluviais na rede coletora de 

esgoto; e  

• Falta de conscientização da população acerca do correto 

encaminhamento das águas pluviais. 

• Comunicação imediata aos órgãos de controle ambiental;  

• Realizar o isolamento da tubulação que interliga a saída das águas pluviais na 

rede coletora de esgoto;  

• Notificar o proprietário do imóvel, a fim de que realize as adequações 

necessárias; e 

• Promover a fiscalização e monitoramento desses equipamentos na área 

urbana do município. 

Contaminação do 
solo e de corpos 

hídricos e/ou 
lençol freático por 

vazamento de 
efluentes 
sanitários 

• Má construção e concepção de soluções individuais, como por 

exemplo: tanques sépticos; 

• Construção de fossas negras como solução de destinação final 

dos efluentes domésticos. 

• Comunicação imediata aos órgãos de controle ambiental do município;  

• Comunicação à vigilância sanitária; 

• Isolar os possíveis locais de contaminação por efluentes, a fim de evitar o 

contato direto com a população do entorno; 

• Realizar as medidas mitigadoras de caráter emergencial; 

• Identificar as possíveis fontes de contaminação; 

• Notificar os responsáveis pela contaminação, para evitar problemas 

subsequentes de mesma natureza. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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13 RECURSOS FINANCEIROS DEMANDOS PARA A EFETIVAÇÃO DO 
PLANEJADO  

Com o objetivo de orientar os gestores municipais na tomada de decisão e previsão 

orçamentária para a área do saneamento básico municipal, o presente capítulo 

apresenta os custos e investimentos estimados para a concretização dos projetos e 

ações propostos na implementação dos 3 (três) Programas provisionados para o 

Sistema de Esgotamento Sanitário detalhados no Produto Planejamento Estratégico – 

Tomo III, durante 20 anos de horizonte temporal de planejamento para o PMSB (2023-

2042). 

Os recursos financeiros demandados estão relacionados com a implantação e 

ampliação de infraestruturas com vistas à universalização dos serviços de 

esgotamento sanitário no âmbito urbano e rural, ao controle ambiental e operacional 

do Sistema de Esgotamento Sanitário, gerando economia e contribuindo para a 

garantia de disponibilidade hídrica para as futuras gerações, além de educação 

ambiental voltada especificamente para o esgotamento sanitário. 

Neste contexto, o conhecimento do provisionamento financeiro para implementação 

do PMSB permite equalizar os desafios e dificuldades no contexto do município, 

subsidiando a execução organizada e assertiva por parte dos gestores públicos 

possibilitando maior transparência, equilíbrio e sustentabilidade financeira para 

consecução dos objetivos almejados a partir da estruturação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário. 

No subcapítulo 13.1.1 apresenta um demonstrativo dos custos envolvidos para 

implantação e operacionalização dos serviços que envolvem o Sistema de 

Esgotamento Sanitário, considerando um dimensionamento prévio dos principais 

serviços e infraestruturas necessárias para a consolidação das ações dos programas 

propostos.  

Já o subcapítulo 13.1.2, discorre-se sobre o cronograma financeiro para a 

implementação dos programas, projetos e ações planejados para a vertente do 

Sistema de Esgotamento Sanitário ao longo dos 20 anos que abrangem o horizonte 

temporal do PMSB.  



TOMO III – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

328 

Por fim, o subcapítulo 13.1.3 apresenta dos parâmetros considerados para a 

composição dos valores indicados para a execução das ações e metas, dentre eles, 

destaca-se os de duração (horas) quantidade, número de participantes envolvidos na 

realização da ação e periodicidade de ocorrência ao longo do período do PMSB de 

2023 a 2042 (anual, bianual, quadrienal, dentre outros). 

Frisa-se que algumas ações, sobretudo as caracterizadas pelo cunho legal, 

institucional e de gestão, ou ainda de condições específicas a serem provisionadas 

em instrumentos específico de planejamento, a mensuração dos custos pode não ser 

exata e até distanciar-se consideravelmente da realidade, caso concretize-se de forma 

diferentes do considerado neste instrumento de planejamento.  

13.1.1 Síntese da estimativa de custos de investimentos, operacionalização e 

desembolso efetivo do Poder Público com Sistema de Esgotamento Sanitário 

Para a consecução do planejamento proposto nas principais ações dos Programas de 

9 a 11 (Produto Planejamento Estratégico – Tomo III), foram pré-dimensionadas a 

implantação e a ampliação de infraestruturas, e estimados os recursos necessários 

para o Sistema de Esgotamento Sanitário.  

Neste contexto, para o alcance das metas idealizadas no PMSB, o Poder Público 

Municipal deverá considerar o aporte de investimentos demandados para a 

ampliação, implantação e melhoria nas infraestruturas e na operacionalização do 

Sistema de Esgotamento Sanitário, bem como para o planejamento e reestruturação, 

aperfeiçoamento e ordenamento dos serviços envolvidos no sistema.  

Neste sentido, as estimativas apresentadas neste orçamento também foram baseadas 

em literatura, planejamentos, estudos e projetos associados aos serviços públicos de 

esgotamento sanitário, bem como de composição de preço a partir de tabelas de 

preços e bancos de dados oficiais, além de cotações de preços oferecidos por 

prestadores de serviços atuantes na área do saneamento básico e do comércio em 

geral (setor terciário).  

Destaca-se que os custos orientativos consideraram os investimentos ao longo do 

tempo, segundo o crescimento da demanda pelo Sistema de Esgotamento Sanitário 
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prognosticado e são apresentados considerando os seguintes prazos: imediato (2023 

a 2025); curto (2026 a 2030); médio (2031 a 2034) e longo (2035 a 2042), conforme 

sistematizado no Quadro 39. 

Quadro 39 - Prazos considerados para o cronograma físico-financeiro que consolida os principais 
investimentos para a implementação do PMSB de Três Lagoas/MS.  

Prazos Horizonte Ano de Referência 

Imediato Até 3 anos 2023 - 2025 

Curto 4 a 8 anos 2026 - 2030 

Médio 9 a 12 anos 2031 - 2034 

Longo 13 a 20 anos 2035 - 2042 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

De acordo com o arranjo temporal apresentado no quadro acima, os custos envolvidos 

na realização da ações em cada Programa estruturado no Produto de Planejamento 

Estratégico – Tomo III do PMSB são apresentados sistematicamente na Tabela 16 

(por Programas) e na Tabela 17 (por Metas), nas quais se observa que no horizonte 

de planejamento de 20 anos será necessário o dispêndio de R$ 67.107.692,00 para a 

implementações das ações previstas no PMSB referentes ao Sistema de 

Esgotamento Sanitário.  

Tabela 16 – Cronograma físico-financeiro por programas previstos para o Sistema de Esgotamento 
Sanitário de Três Lagoas/MS.  

Programas 

Imediato 

(2023 – 2025) 

Curto 

(2026 – 2030) 

Médio 

(2031 – 2034) 

Longo 

(2035 – 2042) 
Total 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 9: Universalização do 
atendimento do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

17.409.301,00 17.176.283,00 10.976.110,00 18.296.677,00 63.858.371,00 

Programa 10: Controle 
Operacional do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

605.263,00 498.770,00 504.792,00 1.416.546,00 3.025.371,00 

Programa 11: Proteção e 
Controle Ambiental  

111.975,00 0,00 111.975,00 0,00 223.950,00 

Total Geral 18.126.539,00 17.675.053,00 11.592.877,00 19.713.223,00 67.107.692,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Tabela 17 – Cronograma físico-financeiro com detalhamento das metas dos programas previstos para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Lagoas/MS.  

Programas/ Metas 

Imediato 
(2023 – 2025) 

Curto 
(2026 – 2029) 

Médio 
(2030 – 2033) 

Longo 
(2034 – 2042) 

Total 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 9: Universalização do atendimento do Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 

17.409.301,00 17.176.283,00 10.976.110,00 18.296.677,00 63.858.371,00 

Meta 30. Promover a expansão gradual (escalonada) do Sistema de Esgotamento 
Sanitário de modo a atingir a universalização dos serviços, conforme instrumentos 
norteadores da concessão. 

9.928.955,00 12.441.202,00 9.604.394,00 15.229.312,00 47.203.863,00 

Meta 31. Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos Distritos do 
município. 

3.189.889,00 437.118,00 55.704,00 81.972,00 3.764.683,00 

Meta 32. Incentivar e orientar a adoção de soluções individuais para tratamento e 
destinação dos efluentes sanitários em áreas da sede urbana sem rede coletora de 
esgoto, bem como nos distritos e áreas rurais do município (assentamentos, vilas, 
povoados, aldeias e aglomerados rurais). 

4.111.174,00 4.297.963,00 1.316.012,00 2.985.393,00 12.710.542,00 

Meta 33. Realizar estudo de adequabilidade da atual concepção do projeto de 
esgotamento sanitário considerando o layout existente para o município. 

40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 

Meta 34. Elaborar o cadastro técnico do Sistema de Esgotamento Sanitário 
integrado ao Sistema Municipal de Informação em Saneamento de Três Lagoas/MS 
(SMIS-TL). 

139.283,00 0,00 0,00 0,00 139.283,00 

Programa 10: Controle Operacional do Sistema de Esgotamento Sanitário. 605.263,00 498.770,00 504.792,00 1.416.546,00 3.025.371,00 

Meta 36. Tratar 100% do esgoto coletado na área urbana de Três Lagoas/MS 
atendendo aos padrões de lançamento de efluentes sanitários estabelecidos pela 
legislação. 

0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 

Meta 41. Otimizar o funcionamento, operação, a eficiência e destinação correta dos 
resíduos gerados pelo Sistema de Esgotamento Sanitário do município. 

159.140,00 53.047,00 63.656,00 53.047,00 328.890,00 

Meta 42. Programar e realizar manutenções corretivas e preventivas do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

314.395,00 435.580,00 348.464,00 749.975,00 1.848.414,00 

Meta 43. Criar mecanismos para prevenção de panes. 42.437,00 0,00 0,00 0,00 42.437,00 

Meta 44. Elaborar ações de emergência e contingência para situações de risco de 
paralização do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

85.910,00 0,00 85.910,00 0,00 171.820,00 

Meta 45. Promover ações de saúde e segurança do trabalho aos operadores 
responsáveis pelas estruturas integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

3.381,00 10.143,00 6.762,00 13.524,00 33.810,00 

Programa 11: Educação Ambiental, Proteção e Controle Ambiental  111.975,00 0,00 111.975,00 0,00 223.950,00 

Meta 48. Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto domésticos. 53.047,00 0,00 53.047,00 0,00 106.094,00 

Meta 51. Realizar o monitoramento constante da qualidade do curso hídrico receptor 
do efluente tratado nas ETEs. 

58.928,00 0,00 58.928,00 0,00 117.856,00 

Total Geral 18.126.539,00 17.675.053,00 11.592.877,00 19.713.223,00 67.107.692,00 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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13.1.2 Cronograma físico-financeiro para a implementação dos Programas do 

Tomo III 

Este subcapítulo apresenta os investimentos estimados para a concretização das 

principais metas e ações (que envolvem a elaboração de projetos) propostas nos 

3 (três) Programas estruturados no Produto Planejamento Estratégico – Tomo III, 

relacionados com os custos e investimentos demandados na universalização do 

atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário e a educação ambiental voltada 

especificamente ao sistema.  

Para tanto, foram estabelecidos os cronogramas físico-financeiros, de acordo com os 

prazos imediatos, curto, médio e longo, que consolidam os investimentos previstos 

para a implementação do planejado para o Sistema de Esgotamento Sanitário, 

considerando os custos orientativos que visam auxiliar os gestores municipais nas 

tomadas de decisão. Destaca-se que diversas ações propostas não têm parâmetros 

suficientes para sua correta mensuração, bem como há ações e projetos que possuem 

seu custo já abrangido pela estrutura pública.  

Diante do exposto, os itens seguintes apresentam os cronogramas físico-financeiro 

dos Programas, Projetos e Ações de acordo com os seguintes prazos: Imediato (ver 

item 13.1.2.1): Curto (ver item 13.1.2.2); Médio (ver item 13.1.2.3); e Longo (ver item 

13.1.2.4).  

Destaca-se que devido às variações de características e preços, estima-se uma 

margem de erro nos valores apresentados na ordem de 20,00%. Caso a gestão 

municipal opte por tecnologias inovadoras, esta margem de erro tende a variar mais, 

permeando por margens inestimáveis de custos entre os diferentes processos e 

equipamentos.  
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13.1.2.1 Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações no prazo imediato 

Apresenta-se na Tabela 18 o cronograma físico-financeiro dos Programas, Projetos e Ações relacionados ao Sistema de 

Esgotamento Sanitário no prazo imediato (2023 – 2025), no qual expõe somente as ações mensuráveis que totalizam 

R$ 18.126.539,00. 

Tabela 18 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações do Sistema de Esgotamento Sanitário do PMSB no prazo imediato (2023 a 2025). 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO IMEDIATO 
Total Geral 

2023 2024 2025 

(r$) (r$) (r$) (r$) 

Programa 9: Universalização do atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário. 6.453.171,00 4.740.473,00 6.215.657,00 17.409.301,00 

Meta 30 - Promover a expansão gradual (escalonada) do Sistema de Esgotamento Sanitário 
de modo a atingir a universalização dos serviços, conforme instrumentos norteadores da 
concessão. 

3.797.886,00 2.904.721,00 3.226.348,00 9.928.955,00 

30.1. Ampliar a rede pública de esgoto de modo a disponibilizar de cobertura do Sistema de 
Esgotamento Sanitário igual ou superior a 99,00% da população da sede urbana de Três 
Lagoas/MS. 

3.797.886,00 2.904.721,00 3.226.348,00 9.928.955,00 

Estação Elevatória de Esgoto (unid.) 515.554,00 0,00 515.554,00 1.031.108,00 

Estudo de concepção para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Operação (LO) da EEE 23.766,00 0,00 23.766,00 47.532,00 

Estudo para a obtenção da Licença Prévia (LP) da EEE 135.072,00 0,00 135.072,00 270.144,00 

Ligação Domiciliares de Esgoto (unid) 315.744,00 308.880,00 302.016,00 926.640,00 

Projeto executivo para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 288.151,00 0,00 288.151,00 

Rede de coletora de esgoto (metro) 2.367.750,00 2.307.690,00 2.249.940,00 6.925.380,00 

Meta 31 - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos Distritos do município. 786.500,00 634.651,00 1.768.738,00 3.189.889,00 

31.1. Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Arapuá. 786.500,00 634.651,00 1.468.017,00 2.889.168,00 

Estação de Tratamento de Esgoto - Cap. 20 L/s (Unid.) 0,00 0,00 1.192.137,00 1.192.137,00 

Estudo de concepção para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00 

Ligação Domiciliares de Esgoto (unid) 0,00 0,00 44.880,00 44.880,00 

Projeto executivo para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 288.151,00 0,00 288.151,00 

Rede de coletora de esgoto (metro) 346.500,00 346.500,00 231.000,00 924.000,00 

31.2. Elaborar estudo detalhado para viabilidade de implantação de sistema compacto e 
descentralizado para tratamento do esgoto gerado no Distrito de Garcias. 

0,00 0,00 300.721,00 300.721,00 

Estudo de concepção e de viabilidade técnica e econômico-financeira (implantação ETE 20 L/s) 0,00 0,00 300.721,00 300.721,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO IMEDIATO 
Total Geral 

2023 2024 2025 

(r$) (r$) (r$) (r$) 

Meta 32 - Incentivar e orientar a adoção de soluções individuais para tratamento e 
destinação dos efluentes sanitários em áreas da sede urbana sem rede coletora de esgoto, 
bem como nos distritos e áreas rurais do município (assentamentos, vilas, povoados, 
aldeias e aglomerados rurais). 

1.689.502,00 1.201.101,00 1.220.571,00 4.111.174,00 

32.1. Elaborar Projeto Executivo de sistemas individuais de tratamento de esgoto que atendam 
as normativas técnicas e ambientais para o correto gerenciamento dos efluentes nos distritos e 
localidades rurais. 

4.913,00 0,00 0,00 4.913,00 

Projeto executivo dos sistemas individuais de esgotamento sanitário 4.913,00 0,00 0,00 4.913,00 

32.2. Implantar sistemas individuais de tratamento do esgoto sanitário nos distritos e localidades 
rurais, desde que justificada a viabilidade econômico-financeira. 

1.635.480,00 1.197.405,00 1.216.875,00 4.049.760,00 

Sumidouro para o Tanque Séptico 496.944,00 363.834,00 369.750,00 1.230.528,00 

Tanque Séptico + Filtro anaeróbio 1.138.536,00 833.571,00 847.125,00 2.819.232,00 

32.3. Realizar treinamento de prestadores de serviços particulares para desativação correta de 
fossas (negras ou sépticas) e ligação domiciliar na rede coletora de esgoto. 

2.909,00 0,00 0,00 2.909,00 

Curso para até 30 pessoas (4 h) 2.909,00 0,00 0,00 2.909,00 

32.4. Fornecer assistência técnica para elaboração de projetos e execução de sistemas 
individuais de tratamento de esgoto destinados à população de baixa renda residentes nos 
distritos e localidades rurais, conforme preconizado na Lei Federal nº 11.888/2008, que 
assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a 
construção de habitação de interesse social. 

46.200,00 3.696,00 3.696,00 53.592,00 

Assistência técnica 46.200,00 3.696,00 3.696,00 53.592,00 

Meta 33 - Realizar estudo de adequabilidade da atual concepção do projeto de esgotamento 
sanitário considerando o layout existente para o município. 

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 

33.3. Avaliar o estado de conservação das infraestruturas existentes já implementadas do 
Sistema de Esgotamento Sanitário no município. 

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 

Levantamento das infraestruturas do Sistema de Esgotamento Sanitário (unid.) 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 

Meta 34 - Elaborar o cadastro técnico do Sistema de Esgotamento Sanitário integrado ao 
Sistema Municipal de Informação em Saneamento de Três Lagoas/MS (SMIS-TL). 

139.283,00 0,00 0,00 139.283,00 

34.2. Manter registro dos principais problemas e intercorrências do Sistema de Esgotamento 
Sanitário, a partir de um banco de dados georreferenciado e alimentado com os dados obtidos 
na ação 33.1. que possibilite visualizar as instalações das diversas áreas do saneamento 
integradamente melhorando e facilitando o planejamento. 

139.283,00 0,00 0,00 139.283,00 

Banco de dados  139.283,00 0,00 0,00 139.283,00 

Programa 10:  Controle Operacional do Sistema de Esgotamento Sanitário. 150.772,00 218.844,00 235.647,00 605.263,00 

Meta 36 - Tratar 100% do esgoto coletado na área urbana de Três Lagoas/MS atendendo 
aos padrões de lançamento de efluentes sanitários estabelecidos pela legislação. 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO IMEDIATO 
Total Geral 

2023 2024 2025 

(r$) (r$) (r$) (r$) 

36.1. Elaborar estudos de concepção e de viabilidade técnica e econômico-financeira para 
verificar a necessidade de ampliação de uma das ETEs existentes no município, de modo a 
atender a demanda futura provisionada para Três Lagoas/MS. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de concepção e de viabilidade técnica e econômico-financeira (expansão da atual ETE) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 41 - Otimizar o funcionamento, operação, a eficiência e destinação correta dos 
resíduos gerados pelo Sistema de Esgotamento Sanitário do município. 

63.656,00 42.437,00 53.047,00 159.140,00 

41.1. Elaborar e implantar projeto de otimização dos sistemas de tratamento das ETEs. 0,00 0,00 53.047,00 53.047,00 

Projeto de otimização das ETEs (unid.) 0,00 0,00 53.047,00 53.047,00 

41.3. Elaborar e/ou atualizar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Sólidos (PGRS) 
gerados nas ETEs em operação. 

0,00 42.437,00 0,00 42.437,00 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos das ETEs (unid.) 0,00 42.437,00 0,00 42.437,00 

41.7. Fomentar o desenvolvimento e adoção de tecnologias para redução na geração de lodo 
e destinações alternativas (utilização como matéria-prima em outros processos – adubos 
orgânicos, substratos, tijolos cerâmicos, concretos etc.). 

63.656,00 0,00 0,00 63.656,00 

Estudo de alternativas técnica para destinação final de efluentes e lodo das ETEs (unid.) 63.656,00 0,00 0,00 63.656,00 

Meta 42 - Programar e realizar manutenções corretivas e preventivas do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

87.116,00 87.116,00 140.163,00 314.395,00 

42.1. Elaborar o plano de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 

0,00 0,00 53.047,00 53.047,00 

Plano de manutenção preventiva e corretiva (unid.) 0,00 0,00 53.047,00 53.047,00 

42.2. Realizar periodicamente a manutenção dos PVs de esgoto e das EEEBs para eliminação 
dos depósitos e obstruções existentes, bem como dos equipamentos e infraestruturas utilizadas 
no Sistema de Esgotamento Sanitário, como por exemplo: bombas submersíveis ou 
autoescorvantes, geradores de energia, calibração de equipamentos utilizados para monitorar 
a eficiência do tratamento, dentre outros. 

87.116,00 87.116,00 87.116,00 261.348,00 

Manutenção preventiva e corretiva 87.116,00 87.116,00 87.116,00 261.348,00 

Meta 43 - Criar mecanismos para prevenção de panes. 0,00 0,00 42.437,00 42.437,00 

43.1. Elaborar Plano de Prevenção de Panes (em conjunto com a Ação 41.1). 0,00 0,00 42.437,00 42.437,00 

Plano de prevenção de panes(unid.) 0,00 0,00 42.437,00 42.437,00 

Meta 44 - Elaborar ações de emergência e contingência para situações de risco de 
paralização do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

0,00 85.910,00 0,00 85.910,00 

44.1. Elaborar Plano de Emergência e Contingência do Sistema de Esgotamento Sanitário, 
constante às diretrizes do PMSB para essa vertente, englobando as infraestruturas do Sistema 
de Esgotamento Sanitário, como EEEBs, ETEs, interceptores de esgoto, PVs, dentre outros. 

0,00 85.910,00 0,00 85.910,00 

Plano de Emergência e Contingência (unid.) 0,00 85.910,00 0,00 85.910,00 

Meta 45 - Promover ações de saúde e segurança do trabalho aos operadores responsáveis 
pelas estruturas integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

0,00 3.381,00 0,00 3.381,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO IMEDIATO 
Total Geral 

2023 2024 2025 

(r$) (r$) (r$) (r$) 

44.4. Promover palestras e eventos de segurança do trabalho. 0,00 3.381,00 0,00 3.381,00 

Palestra para até 50 pessoas (2h) 0,00 3.381,00 0,00 3.381,00 

Programa 11: Educação Ambiental, Proteção e Controle Ambiental  0,00 111.975,00 0,00 111.975,00 

Meta 48 - Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto domésticos. 0,00 53.047,00 0,00 53.047,00 

48.1. Elaborar plano de erradicação de ligações clandestinas de esgoto doméstico. 0,00 53.047,00 0,00 53.047,00 

Plano de erradicação de ligações clandestinas (unid.) 0,00 53.047,00 0,00 53.047,00 

Meta 51 - Realizar o monitoramento constante da qualidade do curso hídrico receptor do 
efluente tratado nas ETEs. 

0,00 58.928,00 0,00 58.928,00 

51.1. Elaborar Estudo de Autodepuração do corpo receptor dos efluentes oriundos das ETEs. 0,00 58.928,00 0,00 58.928,00 

Estudo de autodepuração de corpo hídrico 0,00 58.928,00 0,00 58.928,00 

Total Geral 6.603.943,00 5.071.292,00 6.451.304,00 18.126.539,00 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

13.1.2.2 Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações no prazo curto 

Apresenta-se na Tabela 19 o cronograma físico-financeiro dos Programas, Projetos e Ações relacionados ao Sistema de 

Esgotamento Sanitário no prazo curto (2026 – 2030), no qual expõe somente as ações mensuráveis que totalizam R$ 17.675.053,00. 

Tabela 19 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações do Sistema de Esgotamento Sanitário do PMSB no prazo curto (2026 a 2030). 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

CURTO PRAZO 
Total Geral 

2026 2027 2028 2029 2030 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 9: Universalização do atendimento do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 3.986.174,00 3.715.437,00 4.329.802,00 2.600.174,00 2.544.696,00 17.176.283,00 

Meta 30. Promover a expansão gradual (escalonada) do Sistema de 
Esgotamento Sanitário de modo a atingir a universalização dos 
serviços, conforme instrumentos norteadores da concessão. 

2.486.814,00 2.419.890,00 3.026.830,00 2.284.986,00 2.222.682,00 12.441.202,00 

30.1. Ampliar a rede pública de esgoto de modo a disponibilizar de 
cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário igual ou superior a 
99,00% da população da sede urbana de Três Lagoas/MS. 

2.486.814,00 2.419.890,00 3.026.830,00 2.284.986,00 2.222.682,00 12.441.202,00 

Estação Elevatória de Esgoto (unid.) 0,00 0,00 515.554,00 0,00 0,00 515.554,00 

Estudo de concepção para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

CURTO PRAZO 
Total Geral 

2026 2027 2028 2029 2030 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Estudo para a obtenção da Licença de Operação (LO) da EEE 0,00 0,00 23.766,00 0,00 0,00 23.766,00 

Estudo para a obtenção da Licença Prévia (LP) da EEE 0,00 0,00 135.072,00 0,00 0,00 135.072,00 

Ligação Domiciliares de Esgoto (unid.) 294.624,00 287.760,00 280.368,00 272.976,00 R$ 266.112,00 1.401.840,00 

Projeto executivo para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rede de coletora de esgoto (metro) 2.192.190,00 2.132.130,00 2.072.070,00 2.012.010,00 1.956.570,00 10.364.970,00 

Meta 31. Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos 
Distritos do município. 

275.880,00 55.506,00 53.196,00 26.268,00 26.268,00 437.118,00 

31.1. Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de 
Arapuá. 

275.880,00 55.506,00 53.196,00 26.268,00 26.268,00 437.118,00 

Estação de Tratamento de Esgoto - Cap. 20 L/s (Unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de concepção para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ligação Domiciliares de Esgoto (unid) 44.880,00 30.096,00 30.096,00 3.168,00 3.168,00 111.408,00 

Projeto executivo para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rede de coletora de esgoto (metro) 231.000,00 25.410,00 23.100,00 23.100,00 23.100,00 325.710,00 

31.2. Elaborar estudo detalhado para viabilidade de implantação de 
sistema compacto e descentralizado para tratamento do esgoto gerado 
no Distrito de Garcias. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de concepção e de viabilidade técnica e econômico-financeira 
(implantação ETE 20 L/s) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 32. Incentivar e orientar a adoção de soluções individuais para 
tratamento e destinação dos efluentes sanitários em áreas da sede 
urbana sem rede coletora de esgoto, bem como nos distritos e áreas 
rurais do município (assentamentos, vilas, povoados, aldeias e 
aglomerados rurais). 

1.223.480,00 1.240.041,00 1.249.776,00 288.920,00 295.746,00 4.297.963,00 

32.1. Elaborar Projeto Executivo de sistemas individuais de tratamento 
de esgoto que atendam as normativas técnicas e ambientais para o 
correto gerenciamento dos efluentes nos distritos e localidades rurais. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto executivo dos sistemas individuais de esgotamento sanitário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32.2. Implantar sistemas individuais de tratamento do esgoto sanitário 
nos distritos e localidades rurais, desde que justificada a viabilidade 
econômico-financeira. 

1.216.875,00 1.236.345,00 1.246.080,00 282.315,00 292.050,00 4.273.665,00 

Sumidouro para o Tanque Séptico 369.750,00 375.666,00 378.624,00 85.782,00 88.740,00 1.298.562,00 

Tanque Séptico + Filtro anaeróbio 847.125,00 860.679,00 867.456,00 196.533,00 203.310,00 2.975.103,00 

32.3. Realizar treinamento de prestadores de serviços particulares para 
desativação correta de fossas (negras ou sépticas) e ligação domiciliar 
na rede coletora de esgoto. 

2.909,00 0,00 0,00 2.909,00 0,00 5.818,00 

Curso para até 30 pessoas (4 h) 2.909,00 0,00 0,00 2.909,00 0,00 5.818,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

CURTO PRAZO 
Total Geral 

2026 2027 2028 2029 2030 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

32.4. Fornecer assistência técnica para elaboração de projetos e 
execução de sistemas individuais de tratamento de esgoto destinados à 
população de baixa renda residentes nos distritos e localidades rurais, 
conforme preconizado na Lei Federal nº 11.888/2008, que assegura às 
famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o 
projeto e a construção de habitação de interesse social. 

3.696,00 3.696,00 3.696,00 3.696,00 3.696,00 18.480,00 

Assistência técnica 3.696,00 3.696,00 3.696,00 3.696,00 3.696,00 18.480,00 

Meta 33. Realizar estudo de adequabilidade da atual concepção do 
projeto de esgotamento sanitário considerando o layout existente 
para o município. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33.3. Avaliar o estado de conservação das infraestruturas existentes já 
implementadas do Sistema de Esgotamento Sanitário no município. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Levantamento e cadastro das infraestruturas do Sistema de Esgotamento 
Sanitário (unid.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 34. Elaborar o cadastro técnico do Sistema de Esgotamento 
Sanitário integrado ao Sistema Municipal de Informação em 
Saneamento de Três Lagoas/MS (SMIS-TL). 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34.2. Manter registro dos principais problemas e intercorrências do 
Sistema de Esgotamento Sanitário, a partir de um banco de dados 
georreferenciado e alimentado com os dados obtidos na ação 33.1. que 
possibilite visualizar as instalações das diversas áreas do saneamento 
integradamente melhorando e facilitando o planejamento.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banco de dados  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa 10: Controle Operacional do Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 

90.497,00 87.116,00 90.497,00 87.116,00 143.544,00 498.770,00 

Meta 36. Tratar 100% do esgoto coletado na área urbana de Três 
Lagoas/MS atendendo aos padrões de lançamento de efluentes 
sanitários estabelecidos pela legislação. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36.1. Elaborar estudos de concepção e de viabilidade técnica e 
econômico-financeira para verificar a necessidade de ampliação de uma 
das ETEs existentes no município, de modo a atender a demanda futura 
provisionada para Três Lagoas/MS. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de concepção e de viabilidade técnica e econômico-financeira 
(expansão da atual ETE) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 41. Otimizar o funcionamento, operação, a eficiência e 
destinação correta dos resíduos gerados pelo Sistema de 
Esgotamento Sanitário do município. 

0,00 0,00 0,00 0,00 53.047,00 53.047,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

CURTO PRAZO 
Total Geral 

2026 2027 2028 2029 2030 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

41.1. Elaborar e implantar projeto de otimização dos sistemas de 
tratamento das ETEs. 

0,00 0,00 0,00 0,00 53.047,00 0,00 

Projeto de otimização das ETEs (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 53.047,00 0,00 

41.3. Elaborar e/ou atualizar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Resíduos Sólidos (PGRS) gerados nas ETEs em operação. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos das ETEs (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41.7. Fomentar o desenvolvimento e adoção de tecnologias para 
redução na geração de lodo e destinações alternativas (utilização como 
matéria-prima em outros processos – adubos orgânicos, substratos, 
tijolos cerâmicos, concretos, etc.). 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de alternativas técnica para destinação final de efluentes e lodo das 
ETEs (unid.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 42. Programar e realizar manutenções corretivas e preventivas 
do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 435.580,00 

42.1. Elaborar o plano de manutenção preventiva e corretiva do 
Sistema de Esgotamento Sanitário. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

Plano de manutenção preventiva e corretiva (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42.2. Realizar periodicamente a manutenção dos PVs de esgoto e das 
EEEBs para eliminação dos depósitos e obstruções existentes, bem 
como dos equipamentos e infraestruturas utilizadas no Sistema de 
Esgotamento Sanitário, como por exemplo: bombas submersíveis ou 
autoescorvantes, geradores de energia, calibração de equipamentos 
utilizados para monitorar a eficiência do tratamento, dentre outros. 

87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 435.580,00 

Manutenção preventiva e corretiva 87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 435.580,00 

Meta 43. Criar mecanismos para prevenção de panes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43.1. Elaborar Plano de Prevenção de Panes (em conjunto com a Ação 
41.1). 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de prevenção de panes(unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 44. Elaborar ações de emergência e contingência para situações 
de risco de paralização do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44.1. Elaborar Plano de Emergência e Contingência do Sistema de 
Esgotamento Sanitário, constante às diretrizes do PMSB para essa 
vertente, englobando as infraestruturas do Sistema de Esgotamento 
Sanitário, como EEEBs, ETEs, interceptores de esgoto, PVs, dentre 
outros. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Emergência e Contingência (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

CURTO PRAZO 
Total Geral 

2026 2027 2028 2029 2030 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Meta 45. Promover ações de saúde e segurança do trabalho aos 
operadores responsáveis pelas estruturas integrantes do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

3.381,00 0,00 3.381,00 0,00 3.381,00 10.143,00 

45.4. Promover palestras e eventos de segurança do trabalho. 3.381,00 0,00 3.381,00 0,00 3.381,00 10.143,00 

Palestra para até 50 pessoas (2h) 3.381,00 0,00 3.381,00 0,00 3.381,00 10.143,00 

Programa 11: Proteção e Controle Ambiental  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 48. Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto 
domésticos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48.1. Elaborar plano de erradicação de ligações clandestinas de esgoto 
doméstico. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de erradicação de ligações clandestinas (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 51. Realizar o monitoramento constante da qualidade do curso 
hídrico receptor do efluente tratado nas ETEs. 

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

51.1. Elaborar Estudo de Autodepuração do corpo receptor dos 
efluentes oriundos das ETEs. 

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Estudo de autodepuração de corpo hídrico 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Total Geral 4.076.671,00 3.802.553,00 4.420.299,00 2.687.290,00 2.688.240,00 17.675.053,00 

 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

13.1.2.3 Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações no prazo médio 

Apresenta-se na Tabela 20 o cronograma físico-financeiro dos Programas, Projetos e Ações relacionados ao Sistema de 

Esgotamento Sanitário no prazo médio (2031 – 2034), no qual expõe somente as ações mensuráveis que totalizam 

R$ 11.592.877,00. 

Tabela 20 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações do Sistema de Esgotamento Sanitário do PMSB no prazo médio (2031 a 2034). 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

MÉDIO PRAZO 
Total Geral 

2031 2032 2033 2034 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 9: Universalização do atendimento do Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 

3.180.775,00 2.440.157,00 2.358.411,00 2.996.767,00 10.976.110,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

MÉDIO PRAZO 
Total Geral 

2031 2032 2033 2034 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Meta 30. Promover a expansão gradual (escalonada) do Sistema de 
Esgotamento Sanitário de modo a atingir a universalização dos serviços, 
conforme instrumentos norteadores da concessão. 

2.829.622,00 2.095.764,00 2.033.460,00 2.645.548,00 9.604.394,00 

30.1. Ampliar a rede pública de esgoto de modo a disponibilizar de cobertura do 
Sistema de Esgotamento Sanitário igual ou superior a 99,00% da população da 
sede urbana de Três Lagoas/MS. 

2.829.622,00 2.095.764,00 2.033.460,00 2.645.548,00 9.604.394,00 

Estação Elevatória de Esgoto (unid.) 515.554,00 0,00 0,00 515.554,00 1.031.108,00 

Estudo de concepção para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Operação (LO) da EEE 23.766,00 0,00 0,00 23.766,00 47.532,00 

Estudo para a obtenção da Licença Prévia (LP) da EEE 135.072,00 0,00 0,00 135.072,00 270.144,00 

Ligação Domiciliares de Esgoto (unid.) 258.720,00 252.384,00 245.520,00 238.656,00 995.280,00 

Projeto executivo para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rede de coletora de esgoto (metro) 1.896.510,00 1.843.380,00 1.787.940,00 1.732.500,00 7.260.330,00 

Meta 31. Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos Distritos do 
município. 

3.168,00 26.268,00 0,00 26.268,00 55.704,00 

31.1. Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Arapuá. 3.168,00 26.268,00 0,00 26.268,00 55.704,00 

Estação de Tratamento de Esgoto - Cap. 20 L/s (Unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de concepção para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ligação Domiciliares de Esgoto (unid) 3.168,00 3.168,00 0,00 3.168,00 9.504,00 

Projeto executivo para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rede de coletora de esgoto (metro) 0,00 23.100,00 0,00 23.100,00 46.200,00 

31.2. Elaborar estudo detalhado para viabilidade de implantação de sistema 
compacto e descentralizado para tratamento do esgoto gerado no Distrito de 
Garcias. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de concepção e de viabilidade técnica e econômico-financeira (implantação 
ETE 20 L/s) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 32. Incentivar e orientar a adoção de soluções individuais para 
tratamento e destinação dos efluentes sanitários em áreas da sede urbana 
sem rede coletora de esgoto, bem como nos distritos e áreas rurais do 
município (assentamentos, vilas, povoados, aldeias e aglomerados rurais). 

347.985,00 318.125,00 324.951,00 324.951,00 1.316.012,00 

32.1. Elaborar Projeto Executivo de sistemas individuais de tratamento de esgoto 
que atendam as normativas técnicas e ambientais para o correto gerenciamento 
dos efluentes nos distritos e localidades rurais. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto executivo dos sistemas individuais de esgotamento sanitário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

MÉDIO PRAZO 
Total Geral 

2031 2032 2033 2034 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

32.2. Implantar sistemas individuais de tratamento do esgoto sanitário nos 
distritos e localidades rurais, desde que justificada a viabilidade econômico-
financeira. 

301.785,00 311.520,00 321.255,00 321.255,00 1.255.815,00 

Sumidouro para o Tanque Séptico 91.698,00 94.656,00 97.614,00 97.614,00 381.582,00 

Tanque Séptico + Filtro anaeróbio 210.087,00 216.864,00 223.641,00 223.641,00 874.233,00 

32.3. Realizar treinamento de prestadores de serviços particulares para 
desativação correta de fossas (negras ou sépticas) e ligação domiciliar na rede 
coletora de esgoto. 

0,00 2.909,00 0,00 0,00 2.909,00 

Curso para até 30 pessoas (4 h) 0,00 2.909,00 0,00 0,00 2.909,00 

32.4. Fornecer assistência técnica para elaboração de projetos e execução de 
sistemas individuais de tratamento de esgoto destinados à população de baixa 
renda residentes nos distritos e localidades rurais, conforme preconizado na Lei 
Federal nº 11.888/2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência 
técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse 
social. 

46.200,00 3.696,00 3.696,00 3.696,00 57.288,00 

Assistência técnica 46.200,00 3.696,00 3.696,00 3.696,00 57.288,00 

Meta 33. Realizar estudo de adequabilidade da atual concepção do projeto de 
esgotamento sanitário considerando o layout existente para o município. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33.3. Avaliar o estado de conservação das infraestruturas existentes já 
implementadas do Sistema de Esgotamento Sanitário no município. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Levantamento e cadastro das infraestruturas do Sistema de Esgotamento Sanitário 
(unid.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 34. Elaborar o cadastro técnico do Sistema de Esgotamento Sanitário 
integrado ao Sistema Municipal de Informação em Saneamento de Três 
Lagoas/MS (SMIS-TL). 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34.2. Manter registro dos principais problemas e intercorrências do Sistema de 
Esgotamento Sanitário, a partir de um banco de dados georreferenciado e 
alimentado com os dados obtidos na ação 33.1. que possibilite visualizar as 
instalações das diversas áreas do saneamento integradamente melhorando e 
facilitando o planejamento.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banco de dados  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa 10: Controle Operacional do Sistema de Esgotamento Sanitário. 87.116,00 90.497,00 150.772,00 176.407,00 504.792,00 

Meta 36. Tratar 100% do esgoto coletado na área urbana de Três Lagoas/MS 
atendendo aos padrões de lançamento de efluentes sanitários estabelecidos 
pela legislação. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

MÉDIO PRAZO 
Total Geral 

2031 2032 2033 2034 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

36.1. Elaborar estudos de concepção e de viabilidade técnica e econômico-
financeira para verificar a necessidade de ampliação de uma das ETEs existentes 
no município, de modo a atender a demanda futura provisionada para Três 
Lagoas/MS. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de concepção e de viabilidade técnica e econômico-financeira (expansão da 
atual ETE) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 41. Otimizar o funcionamento, operação, a eficiência e destinação 
correta dos resíduos gerados pelo Sistema de Esgotamento Sanitário do 
município. 

0,00 0,00 63.656,00 0,00 63.656,00 

41.1. Elaborar e implantar projeto de otimização dos sistemas de tratamento das 
ETEs. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto de otimização das ETEs (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41.3. Elaborar e/ou atualizar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Resíduos 
Sólidos (PGRS) gerados nas ETEs em operação. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos das ETEs (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41.7. Fomentar o desenvolvimento e adoção de tecnologias para redução na 
geração de lodo e destinações alternativas (utilização como matéria-prima em 
outros processos – adubos orgânicos, substratos, tijolos cerâmicos, concretos 
etc.). 

0,00 0,00 63.656,00 0,00 63.656,00 

Estudo de alternativas técnica para destinação final de efluentes e lodo das ETEs 
(unid.) 

0,00 0,00 63.656,00 0,00 63.656,00 

Meta 42. Programar e realizar manutenções corretivas e preventivas do 
Sistema de Esgotamento Sanitário. 

87.116,00 
87.116,00 87.116,00 87.116,00 

348.464,00 

42.1. Elaborar o plano de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de manutenção preventiva e corretiva (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42.2. Realizar periodicamente a manutenção dos PVs de esgoto e das EEEBs 
para eliminação dos depósitos e obstruções existentes, bem como dos 
equipamentos e infraestruturas utilizadas no Sistema de Esgotamento Sanitário, 
como por exemplo: bombas submersíveis ou autoescorvantes, geradores de 
energia, calibração de equipamentos utilizados para monitorar a eficiência do 
tratamento, dentre outros. 

87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 348.464,00 

Manutenção preventiva e corretiva 87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 348.464,00 

Meta 43. Criar mecanismos para prevenção de panes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43.1. Elaborar Plano de Prevenção de Panes (em conjunto com a Ação 41.1). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de prevenção de panes(unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

MÉDIO PRAZO 
Total Geral 

2031 2032 2033 2034 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Meta 44. Elaborar ações de emergência e contingência para situações de risco 
de paralização do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

0,00 0,00 0,00 85.910,00 85.910,00 

44.1. Elaborar Plano de Emergência e Contingência do Sistema de Esgotamento 
Sanitário, constante às diretrizes do PMSB para essa vertente, englobando as 
infraestruturas do Sistema de Esgotamento Sanitário, como EEEBs, ETEs, 
interceptores de esgoto, PVs, dentre outros. 

0,00 0,00 0,00 85.910,00 85.910,00 

Plano de Emergência e Contingência (unid.) 0,00 0,00 0,00 85.910,00 85.910,00 

Meta 45. Promover ações de saúde e segurança do trabalho aos operadores 
responsáveis pelas estruturas integrantes do Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 

0,00 3.381,00 0,00 3.381,00 6.762,00 

45.4. Promover palestras e eventos de segurança do trabalho. 0,00 3.381,00 0,00 3.381,00 6.762,00 

Palestra para até 50 pessoas (2h) 0,00 3.381,00 0,00 3.381,00 6.762,00 

Programa 11: Educação Ambiental, Proteção e Controle Ambiental  0,00 0,00 0,00 111.975,00 111.975,00 

Meta 48. Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto domésticos. 0,00 0,00 0,00 53.047,00 53.047,00 

48.1. Elaborar plano de erradicação de ligações clandestinas de esgoto 
doméstico. 

0,00 0,00 0,00 53.047,00 53.047,00 

Plano de erradicação de ligações clandestinas (unid.) 0,00 0,00 0,00 53.047,00 53.047,00 

Meta 51. Realizar o monitoramento constante da qualidade do curso hídrico 
receptor do efluente tratado nas ETEs. 

0,00 0,00 0,00 58.928,00 58.928,00 

51.1. Elaborar Estudo de Autodepuração do corpo receptor dos efluentes 
oriundos das ETEs. 

0,00 0,00 0,00 58.928,00 58.928,00 

Estudo de autodepuração de corpo hídrico 0,00 0,00 0,00 58.928,00 58.928,00 

Total Geral 3.267.891,00 2.530.654,00 2.509.183,00 3.285.149,00 11.592.877,00 

 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

13.1.2.4 Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações no prazo longo 

Apresentam-se nas Tabela 21 e Tabela 22, o cronograma físico-financeiro dos Programas, Projetos e Ações relacionados ao Sistema 

de Esgotamento Sanitário no prazo longo (2035 – 2042) no qual expõe somente as ações mensuráveis que totalizam 

R$ 19.713.223,00. 
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Tabela 21 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações do Sistema de Esgotamento Sanitário do PMSB no prazo longo (parte: 2035 a 2038). 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
LONGO PRAZO (PARTE) 

2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 9: Universalização do atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário. 2.246.447,00 2.260.269,00 2.815.630,00 2.120.156,00 

Meta 30. Promover a expansão gradual (escalonada) do Sistema de Esgotamento Sanitário de 
modo a atingir a universalização dos serviços, conforme instrumentos norteadores da 
concessão. 

1.908.852,00 1.847.076,00 2.461.474,00 1.727.088,00 

30.1. Ampliar a rede pública de esgoto de modo a disponibilizar de cobertura do Sistema de 
Esgotamento Sanitário igual ou superior a 99,00% da população da sede urbana de Três 
Lagoas/MS. 

1.908.852,00 1.847.076,00 2.461.474,00 1.727.088,00 

Estação Elevatória de Esgoto (unid.) 0,00 0,00 515.554,00 0,00 

Estudo de concepção para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Operação (LO) da EEE 0,00 0,00 R$ 23.766,00 0,00 

Estudo para a obtenção da Licença Prévia (LP) da EEE 0,00 0,00 135.072,00 0,00 

Ligação Domiciliares de Esgoto (unid) 231.792,00 225.456,00 218.592,00 211.728,00 

Projeto executivo para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rede de coletora de esgoto (metro) 1.677.060,00 1.621.620,00 1.568.490,00 1.515.360,00 

Meta 31. Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos Distritos do município. 0,00 26.268,00 0,00 26.268,00 

31.1. Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Arapuá. 0,00 26.268,00 0,00 26.268,00 

Estação de Tratamento de Esgoto - Cap. 20 L/s (Unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de concepção para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ligação Domiciliares de Esgoto (unid) 0,00 3.168,00 0,00 3.168,00 

Projeto executivo para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rede de coletora de esgoto (metro) 0,00 23.100,00 0,00 23.100,00 

31.2. Elaborar estudo detalhado para viabilidade de implantação de sistema compacto e 
descentralizado para tratamento do esgoto gerado no Distrito de Garcias. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de concepção e de viabilidade técnica e econômico-financeira (implantação ETE 20 L/s) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 32. Incentivar e orientar a adoção de soluções individuais para tratamento e destinação 
dos efluentes sanitários em áreas da sede urbana sem rede coletora de esgoto, bem como 
nos distritos e áreas rurais do município (assentamentos, vilas, povoados, aldeias e 
aglomerados rurais). 

337.595,00 386.925,00 354.156,00 366.800,00 

32.1. Elaborar Projeto Executivo de sistemas individuais de tratamento de esgoto que atendam as 
normativas técnicas e ambientais para o correto gerenciamento dos efluentes nos distritos e 
localidades rurais. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto executivo dos sistemas individuais de esgotamento sanitário 0,00 0,00 0,00 0,00 

32.2. Implantar sistemas individuais de tratamento do esgoto sanitário nos distritos e localidades 
rurais, desde que justificada a viabilidade econômico-financeira. 

330.990,00 340.725,00 350.460,00 360.195,00 

Sumidouro para o Tanque Séptico 100.572,00 103.530,00 106.488,00 109.446,00 

Tanque Séptico + Filtro anaeróbio 230.418,00 237.195,00 243.972,00 250.749,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
LONGO PRAZO (PARTE) 

2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

32.3. Realizar treinamento de prestadores de serviços particulares para desativação correta de 
fossas (negras ou sépticas) e ligação domiciliar na rede coletora de esgoto. 

2.909,00 0,00 0,00 2.909,00 

Curso para até 30 pessoas (4 h) 2.909,00 0,00 0,00 2.909,00 

32.4. Fornecer assistência técnica para elaboração de projetos e execução de sistemas individuais 
de tratamento de esgoto destinados à população de baixa renda residentes nos distritos e 
localidades rurais, conforme preconizado na Lei Federal nº 11.888/2008, que assegura às famílias 
de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação 
de interesse social. 

3.696,00 46.200,00 3.696,00 3.696,00 

Assistência técnica 3.696,00 46.200,00 3.696,00 3.696,00 

Meta 33. Realizar estudo de adequabilidade da atual concepção do projeto de esgotamento 
sanitário considerando o layout existente para o município. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

33.3. Avaliar o estado de conservação das infraestruturas existentes já implementadas do Sistema 
de Esgotamento Sanitário no município. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Levantamento e cadastro das infraestruturas do Sistema de Esgotamento Sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 34. Elaborar o cadastro técnico do Sistema de Esgotamento Sanitário integrado ao 
Sistema Municipal de Informação em Saneamento de Três Lagoas/MS (SMIS-TL). 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

34.2. Manter registro dos principais problemas e intercorrências do Sistema de Esgotamento 
Sanitário, a partir de um banco de dados georreferenciado e alimentado com os dados obtidos na 
ação 33.1. que possibilite visualizar as instalações das diversas áreas do saneamento 
integradamente melhorando e facilitando o planejamento.  

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Banco de dados  0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa 10: Controle Operacional do Sistema de Esgotamento Sanitário. 193.210,00 90.497,00 87.116,00 90.497,00 

Meta 36. Tratar 100% do esgoto coletado na área urbana de Três Lagoas/MS atendendo aos 
padrões de lançamento de efluentes sanitários estabelecidos pela legislação. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

36.1. Elaborar estudos de concepção e de viabilidade técnica e econômico-financeira para verificar 
a necessidade de ampliação de uma das ETEs existentes no município, de modo a atender a 
demanda futura provisionada para Três Lagoas/MS. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de concepção e de viabilidade técnica e econômico-financeira (expansão da atual ETE) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 41. Otimizar o funcionamento, operação, a eficiência e destinação correta dos resíduos 
gerados pelo Sistema de Esgotamento Sanitário do município. 

R$ 53.047,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

41.1. Elaborar e implantar projeto de otimização dos sistemas de tratamento das ETEs. R$ 53.047,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Projeto de otimização das ETEs (unid.) R$ 53.047,00 0,00 0,00 0,00 

41.3. Elaborar e/ou atualizar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Resíduos Sólidos (PGRS) 
gerados nas ETEs em operação. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos das ETEs (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
LONGO PRAZO (PARTE) 

2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

41.7. Fomentar o desenvolvimento e adoção de tecnologias para redução na geração de lodo e 
destinações alternativas (utilização como matéria-prima em outros processos – adubos orgânicos, 
substratos, tijolos cerâmicos, concretos etc.). 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de alternativas técnica para destinação final de efluentes e lodo das ETEs (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 42. Programar e realizar manutenções corretivas e preventivas do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

140.163,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 

42.1. Elaborar o plano de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 

53.047,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de manutenção preventiva e corretiva (unid.) 53.047,00 0,00 0,00 0,00 

42.2. Realizar periodicamente a manutenção dos PVs de esgoto e das EEEBs para eliminação 
dos depósitos e obstruções existentes, bem como dos equipamentos e infraestruturas utilizadas 
no Sistema de Esgotamento Sanitário, como por exemplo: bombas submersíveis ou 
autoescorvantes, geradores de energia, calibração de equipamentos utilizados para monitorar a 
eficiência do tratamento, dentre outros. 

87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 

Manutenção preventiva e corretiva 87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 

Meta 43. Criar mecanismos para prevenção de panes. 0,00 0,00 0,00 0,00 

43.1. Elaborar Plano de Prevenção de Panes (em conjunto com a Ação 41.1). 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de prevenção de panes (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 44. Elaborar ações de emergência e contingência para situações de risco de paralização 
do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

44.1. Elaborar Plano de Emergência e Contingência do Sistema de Esgotamento Sanitário, 
constante às diretrizes do PMSB para essa vertente, englobando as infraestruturas do Sistema de 
Esgotamento Sanitário, como EEEBs, ETEs, interceptores de esgoto, PVs, dentre outros. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Emergência e Contingência (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 45. Promover ações de saúde e segurança do trabalho aos operadores responsáveis 
pelas estruturas integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

0,00 3.381,00 0,00 3.381,00 

45.4. Promover palestras e eventos de segurança do trabalho. 0,00 3.381,00 0,00 3.381,00 

Palestra para até 50 pessoas (2h) 0,00 3.381,00 0,00 3.381,00 

Programa 11: Educação Ambiental, Proteção e Controle Ambiental  0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 48. Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto domésticos. 0,00 0,00 0,00 0,00 

48.1. Elaborar plano de erradicação de ligações clandestinas de esgoto doméstico. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de erradicação de ligações clandestinas (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 51. Realizar o monitoramento constante da qualidade do curso hídrico receptor do 
efluente tratado nas ETEs. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

51.1. Elaborar Estudo de Autodepuração do corpo receptor dos efluentes oriundos das ETEs. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de autodepuração de corpo hídrico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Geral 2.439.657,00 2.350.766,00 2.902.746,00 2.210.653,00 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

Tabela 22 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações do Sistema de Esgotamento Sanitário do PMSB no prazo longo (parte: 2039 a 2042) - 
Continuação.  

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

LONGO PRAZO (CONT.) 
Total Geral 

2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 9: Universalização do atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário. 2.026.365,00 2.674.456,00 1.954.067,00 2.199.287,00 18.296.677,00 

Meta 30. Promover a expansão gradual (escalonada) do Sistema de Esgotamento 
Sanitário de modo a atingir a universalização dos serviços, conforme instrumentos 
norteadores da concessão. 

1.662.474,00 2.274.562,00 1.535.028,00 1.812.758,00 15.229.312,00 

30.1. Ampliar a rede pública de esgoto de modo a disponibilizar de cobertura do 
Sistema de Esgotamento Sanitário igual ou superior a 99,00% da população da sede 
urbana de Três Lagoas/MS. 

1.662.474,00 2.274.562,00 1.535.028,00 1.812.758,00 15.229.312,00 

Estação Elevatória de Esgoto (unid.) 0,00 515.554,00 0,00 257.777,00 1.288.885,00 

Estudo de concepção para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para a obtenção da Licença de Operação (LO) da EEE 0,00 23.766,00 0,00 11.883,00 59.415,00 

Estudo para a obtenção da Licença Prévia (LP) da EEE 0,00 135.072,00 0,00 67.536,00 337.680,00 

Ligação Domiciliares de Esgoto (unid.) 204.864,00 198.000,00 190.608,00 184.272,00 1.665.312,00 

Projeto executivo para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rede de coletora de esgoto (metro) 1.457.610,00 1.402.170,00 1.344.420,00 1.291.290,00 11.878.020,00 

Meta 31. Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos Distritos do 
município. 

0,00 26.268,00 0,00 3.168,00 81.972,00 

31.1. Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Arapuá. 0,00 26.268,00 0,00 3.168,00 81.972,00 

Estação de Tratamento de Esgoto - Cap. 20 L/s (Unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de concepção para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ligação Domiciliares de Esgoto (unid) 0,00 3.168,00 0,00 3.168,00 12.672,00 

Projeto executivo para rede coletora de esgoto sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rede de coletora de esgoto (metro) 0,00 23.100,00 0,00 0,00 69.300,00 

31.2. Elaborar estudo detalhado para viabilidade de implantação de sistema compacto 
e descentralizado para tratamento do esgoto gerado no Distrito de Garcias. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de concepção e de viabilidade técnica e econômico-financeira (implantação ETE 
20 L/s) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 32. Incentivar e orientar a adoção de soluções individuais para tratamento e 
destinação dos efluentes sanitários em áreas da sede urbana sem rede coletora de 
esgoto, bem como nos distritos e áreas rurais do município (assentamentos, vilas, 
povoados, aldeias e aglomerados rurais). 

363.891,00 373.626,00 419.039,00 383.361,00 2.985.393,00 

32.1. Elaborar Projeto Executivo de sistemas individuais de tratamento de esgoto que 
atendam as normativas técnicas e ambientais para o correto gerenciamento dos 
efluentes nos distritos e localidades rurais. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

LONGO PRAZO (CONT.) 
Total Geral 

2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Projeto executivo dos sistemas individuais de esgotamento sanitário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32.2. Implantar sistemas individuais de tratamento do esgoto sanitário nos distritos e 
localidades rurais, desde que justificada a viabilidade econômico-financeira. 

360.195,00 369.930,00 369.930,00 379.665,00 2.862.090,00 

Sumidouro para o Tanque Séptico 109.446,00 112.404,00 112.404,00 115.362,00 869.652,00 

Tanque Séptico + Filtro anaeróbio 250.749,00 257.526,00 257.526,00 264.303,00 1.992.438,00 

32.3. Realizar treinamento de prestadores de serviços particulares para desativação 
correta de fossas (negras ou sépticas) e ligação domiciliar na rede coletora de esgoto. 

0,00 0,00 2.909,00 0,00 8.727,00 

Curso para até 30 pessoas (4 h) 0,00 0,00 2.909,00 0,00 8.727,00 

32.4. Fornecer assistência técnica para elaboração de projetos e execução de 
sistemas individuais de tratamento de esgoto destinados à população de baixa renda 
residentes nos distritos e localidades rurais, conforme preconizado na Lei Federal 
nº 11.888/2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e 
gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. 

3.696,00 3.696,00 46.200,00 3.696,00 114.576,00 

Assistência técnica 3.696,00 3.696,00 46.200,00 3.696,00 114.576,00 

Meta 33. Realizar estudo de adequabilidade da atual concepção do projeto de 
esgotamento sanitário considerando o layout existente para o município. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33.3. Avaliar o estado de conservação das infraestruturas existentes já implementadas 
do Sistema de Esgotamento Sanitário no município. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Levantamento e cadastro das infraestruturas do Sistema de Esgotamento Sanitário (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 34. Elaborar o cadastro técnico do Sistema de Esgotamento Sanitário 
integrado ao Sistema Municipal de Informação em Saneamento de Três Lagoas/MS 
(SMIS-TL). 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34.2. Manter registro dos principais problemas e intercorrências do Sistema de 
Esgotamento Sanitário, a partir de um banco de dados georreferenciado e alimentado 
com os dados obtidos na ação 33.1. que possibilite visualizar as instalações das 
diversas áreas do saneamento integradamente melhorando e facilitando o 
planejamento.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banco de dados  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa 10: Controle Operacional do Sistema de Esgotamento Sanitário. 87.116,00 690.497,00 87.116,00 90.497,00 1.416.546,00 

Meta 36. Tratar 100% do esgoto coletado na área urbana de Três Lagoas/MS 
atendendo aos padrões de lançamento de efluentes sanitários estabelecidos pela 
legislação. 

0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 

36.1. Elaborar estudos de concepção e de viabilidade técnica e econômico-financeira 
para verificar a necessidade de ampliação de uma das ETEs existentes no município, 
de modo a atender a demanda futura provisionada para Três Lagoas/MS. 

0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 

Estudo de concepção e de viabilidade técnica e econômico-financeira (expansão da atual 
ETE) 

0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

LONGO PRAZO (CONT.) 
Total Geral 

2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Meta 41. Otimizar o funcionamento, operação, a eficiência e destinação correta 
dos resíduos gerados pelo Sistema de Esgotamento Sanitário do município. 

0,00 0,00 0,00 0,00 53.047,00 

41.1. Elaborar e implantar projeto de otimização dos sistemas de tratamento das ETEs. 0,00 0,00 0,00 0,00 53.047,00 

Projeto de otimização das ETEs (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 53.047,00 

41.3. Elaborar e/ou atualizar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Resíduos 
Sólidos (PGRS) gerados nas ETEs em operação. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos das ETEs (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41.7. Fomentar o desenvolvimento e adoção de tecnologias para redução na geração 
de lodo e destinações alternativas (utilização como matéria-prima em outros processos 
– adubos orgânicos, substratos, tijolos cerâmicos, concretos etc.). 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de alternativas técnica para destinação final de efluentes e lodo das ETEs (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 42. Programar e realizar manutenções corretivas e preventivas do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 749.975,00 

42.1. Elaborar o plano de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

0,00 0,00 0,00 0,00 53.047,00 

Plano de manutenção preventiva e corretiva (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 53.047,00 

42.2. Realizar periodicamente a manutenção dos PVs de esgoto e das EEEBs para 
eliminação dos depósitos e obstruções existentes, bem como dos equipamentos e 
infraestruturas utilizadas no Sistema de Esgotamento Sanitário, como por exemplo: 
bombas submersíveis ou autoescorvantes, geradores de energia, calibração de 
equipamentos utilizados para monitorar a eficiência do tratamento, dentre outros. 

87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 696.928,00 

Manutenção preventiva e corretiva 87.116,00 87.116,00 87.116,00 87.116,00 696.928,00 

Meta 43. Criar mecanismos para prevenção de panes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43.1. Elaborar Plano de Prevenção de Panes (em conjunto com a Ação 41.1). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de prevenção de panes(unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 44. Elaborar ações de emergência e contingência para situações de risco de 
paralização do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44.1. Elaborar Plano de Emergência e Contingência do Sistema de Esgotamento 
Sanitário, constante às diretrizes do PMSB para essa vertente, englobando as 
infraestruturas do Sistema de Esgotamento Sanitário, como EEEBs, ETEs, 
interceptores de esgoto, PVs, dentre outros. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Emergência e Contingência (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 45. Promover ações de saúde e segurança do trabalho aos operadores 
responsáveis pelas estruturas integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

0,00 3.381,00 0,00 3.381,00 13.524,00 

45.4. Promover palestras e eventos de segurança do trabalho. 0,00 3.381,00 0,00 3.381,00 13.524,00 

Palestra para até 50 pessoas (2h) 0,00 3.381,00 0,00 3.381,00 13.524,00 

Programa 11: Educação Ambiental, Proteção e Controle Ambiental  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

LONGO PRAZO (CONT.) 
Total Geral 

2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Meta 48. Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto domésticos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48.1. Elaborar plano de erradicação de ligações clandestinas de esgoto doméstico. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de erradicação de ligações clandestinas (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 51. Realizar o monitoramento constante da qualidade do curso hídrico 
receptor do efluente tratado nas ETEs. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51.1. Elaborar Estudo de Autodepuração do corpo receptor dos efluentes oriundos das 
ETEs. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de autodepuração de corpo hídrico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Geral 2.113.481,00 3.364.953,00 2.041.183,00 2.289.784,00 19.713.223,00 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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13.1.3 Parâmetros de cálculo do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Para a elaboração dos cronogramas físico financeiros do Sistema de Esgotamento 

Sanitário foram considerados alguns parâmetros para a composição dos valores 

apresentados no subcapítulo 13.1.2. Foram especificadas as estruturas a serem 

implantadas/ investidas no município, a estimativa da quantidade de materiais 

necessários para atingir a ação proposta e o valor unitário de cada. 

Para isso, buscou por valores de referência que podem se aplicar a realidade do 

município e as descrições dos materiais utilizados e/ou considerações que auxiliarão 

na composição dos valores, conforme apresentado na Tabela 23. Somente foram 

selecionadas as ações mensuráveis, tais como: expansão de rede coletora, sistema 

de tratamento individual para as áreas rurais, elaboração de projetos, dentre outras. 

Tabela 23 – Parâmetros utilizados para o cálculo dos valores das ações do Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 

ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
PERIODICIDADE 

Programa 9: Universalização do atendimento do 
Sistema de Esgotamento Sanitário. 

    

Assistência técnica Horas 1.584 R$ 154,00 Anual 

Banco de dados  Unid. 1 R$ 139.282,00 Pontual 

Curso para até 30 pessoas (4 h) Unid. 7 R$ 6.270,00 Trienal 

Estação de Tratamento de Esgoto - Cap. 20 L/s  Unid. 1 R$ 1.192.137,00 Pontual 

Estação Elevatória de Esgoto Unid. 15 R$ 257.777,00 Trienal 

Estudo de concepção e de viabilidade técnica 
e econômico-financeira (implantação ETE 
20 L/s) 

Unid. 1 R$ 300.721,00 Pontual 

Estudo de concepção para rede coletora de 
esgoto sanitário 

Unid. 2 R$ 440.000,00 Pontual 

Estudo para a obtenção da Licença de 
Operação (LO) da EEE 

Unid. 15 R$ 11.883,00 Trienal 

Estudo para a obtenção da Licença Prévia (LP) 
da EEE 

Unid. 15 R$ 67.536,00 Trienal 

Levantamento e cadastro das infraestruturas 
do Sistema de Esgotamento Sanitário  

Unid. 1 R$ 40.000,00 Pontual 

Ligação Domiciliares de Esgoto  Unid. 9.787 R$ 528,00 Anual 

Projeto executivo dos sistemas individuais de 
esgotamento sanitário 

Unid. 1 R$ 4.913,00 Pontual 

Projeto executivo para rede coletora de esgoto 
sanitário  

Unid. 2 R$ 288.151,00 Pontual 

Rede de coletora de esgoto Metro. 163.610 R$ 231,00 Anual 

Sumidouro para o Tanque Séptico Unid. 1.278 R$ 2.958,00 Anual 

Tanque Séptico + Filtro anaeróbio Unid. 1.278 R$ 6.777,00 Anual 

Programa 10: Controle Operacional do Sistema 
de Esgotamento Sanitário. 

    

Estudo de alternativas técnicas para 
destinação final de efluentes e lodo das ETEs  

Unid. 2 R$ 63.656,00 Decenal 

Estudo de concepção e de viabilidade técnica 
e econômico-financeira (expansão da atual 
ETE) 

Unid. 1 R$ 600.000,00 Pontual 

Manutenção preventiva e corretiva Unid. 20 R$ 87.116,00 Anual 

Palestra para até 50 pessoas (2h) Unid. 10 R$ 3.381,00 Bienal 
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ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
PERIODICIDADE 

Plano de Emergência e Contingência Unid. 2 R$ 85.910,00 Decenal 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
das ETEs  

Unid. 1 R$ 42.437,00 Pontual 

Plano de manutenção preventiva e corretiva  Unid. 2 R$ 53.047,00 Decenal 

Plano de prevenção de panes Unid. 1 R$ 42.437,00 Pontual 

Projeto de otimização das ETEs  Unid. 3 R$ 53.047,00 Quinquenal 

Programa 11: Proteção e Controle Ambiental      

Estudo de autodepuração de corpo hídrico Unid. 2 R$ 58.928,00 Decenal 

Plano de erradicação de ligações clandestinas Unid. 2 R$ 53.047,00 Decenal 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todo o planejamento contido no Tomo III do PMSB de Três Lagoas/MS, que 

contempla o Sistema de Esgotamento Sanitário, deverá ser implementado 

considerando as prospectivas expostas, seguindo as diretrizes técnicas definidas e 

efetivando o conjunto de programas, projetos e ações elaborado, de forma a propiciar 

o alcance dos objetivos e metas estabelecidas. 

As ações propostas que demandam estudos e projetos complementares deverão ser 

realizadas por equipe técnica especializada, garantindo a criação de instrumentos 

específicos de melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário do município. 

A avaliação de todos os serviços de esgotamento sanitário deverá ser realizada 

periodicamente, conforme o capítulo 11 (pág. 303), que trata dos mecanismos para 

monitoramento e avaliação, identificando oportunidades de melhorias contínuas no 

Sistema de Esgotamento Sanitário e facilitando as revisões. 

Ainda, deve ser garantido o controle social da efetivação das ações propostas e 

validades junto a sociedade, de forma a propiciar a sua participação na identificação 

dos problemas e nas discussões sobre as necessidades de melhoria no Sistema de 

Esgotamento Sanitário. Desta forma, a conscientização da população em relação às 

condições da população se apresenta como atividades fundamentais e contínuas a 

serem desenvolvidas, bem como a responsabilidade do Poder Público em implantar 

um sistema sustentável de gestão e gerenciamento do Sistema de Esgotamento 

Sanitário. 

Por fim, ressalta-se a relevância deste Plano Municipal de Saneamento Básico 

(incluindo todos os seus volumes), que, além de cumprir as exigências legais da 

Política Nacional de Saneamento Básico, é um instrumento que objetiva: a 

universalização, a integralidade e a disponibilidade; preservação da saúde pública e 

a proteção do meio ambiente; a adoção de métodos, técnicas e processos que 

considerem as peculiaridades locais e regionais; a articulação com outras políticas 

públicas; a eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental; a 

utilização de tecnologias apropriadas; a transparência das ações; controle social; a 

segurança, qualidade e regularidade; e a integração com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos. 
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