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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 IV) contempla o Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas, tendo por finalidade delinear todo sistema constituído pelas 

atividades, infraestrutura e instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, 

transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, bem como a limpeza e a 

fiscalização preventiva das redes, consubstanciado através dos levantamentos de 

campo realizados no município de Três Lagoas/MS. 

Neste âmbito, o Tomo IV retrata inicialmente o Diagnóstico Situacional do Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, caracterizando a forma de prestação 

do serviço, as infraestruturas e os aspectos operacionais do sistema, a caracterização 

do sistema de microdrenagem e macrodrenagem, bem como o estudo preliminar de 

áreas sujeitas a riscos de inundações, enchentes, alagamentos e enxurradas. 

Imediatamente após a apresentação do Diagnóstico Situacional, é exposto o 

Prognóstico do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas que, 

através da construção de dois cenários distintos e hipotéticos (Tendencial e 

Desejável), que transforma as incertezas do ambiente em condições racionais para a 

tomada de decisões, considerando a projeção populacional e a estimativa do 

crescimento da área urbanizada e estabelece o estudo das demandas futuras pelo 

serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas no município de Três 

Lagoas/MS ao longo do horizonte de planejamento 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. 
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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 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas no município, 

no qual são estabelecidas as ações pré-definidas para o alcance dos objetivos 

específicos e respetivas 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 

a ser destinado para sua execução. 

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

de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 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 sanas 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, relacionada com o Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 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 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas 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 Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas do município de Três Lagoas/MS.  
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1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS  

O Diagnóstico do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 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 sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é 

constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de 

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

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

contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes (BRASIL, 2007, 2020). 

O crescimento da urbanização de forma acelerada torna o planejamento do sistema 

um fator importante no ambiente urbano. O desenvolvimento urbano contribui com a 

impermeabilização das áreas ocupadas e assim, parte das águas pluviais que antes 

infiltrava no solo, é transferida para o escoamento superficial direto, sobrecarregando 

o sistema de macrodrenagem natural. Tal sobrecarga, associada à canalização do 

escoamento, à obstrução das galerias de drenagem devido ao depósito de sedimentos 

e/ou resíduos, bem como à poluição carreada pelas águas pluviais, são fatores 

influentes sobre a qualidade de vida da população, bem como sobre questões 

econômicas e ambientais locais. 

Neste sentido, a elaboração de um diagnóstico é imprescindível na avaliação dos 

impactos da urbanização e para proposição de alternativas compatíveis com a 

realidade local de Três Lagoas/MS, tanto em nível de planejamento urbano, para 

evitar impactos negativos na drenagem urbana, quanto na proposição de medidas 

mitigatórias, para sanar e/ou minimizar os problemas já instalados. 

O Diagnóstico Situacional do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas pautou-se em análises de dados secundários pesquisados junto à Agência 

Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, Centro de Monitoramento do Tempo 
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e do Clima de Mato Grosso do Sul – CEMTEC/MS e Instituto Nacional de 

Meteorologia – INMET. Essas consultas proporcionaram a utilização de série histórica 

de dados pluviométricos do município na caracterização das condições hidrológicas 

local. 

Considerando a influência de eventos pluviométricos no Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas no município de Três Lagoas/MS, procedeu-se 

também a delimitação das microbacias hidrográficas, considerando como 

abrangência de estudo as áreas de escoamento superficial no entorno do perímetro 

urbano da sede. 

Na caracterização do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 

trata-se acerca do escoamento superficial nas áreas urbanizadas do município, 

considerando a verificação das estruturas e dispositivos que compõem o sistema de 

microdrenagem e macrodrenagem de Três Lagoas/MS. 

Evidencia-se que foi realizado um levantamento in loco no município, visando analisar, 

de maneira ampla, os dispositivos visíveis que compõem o sistema de drenagem 

urbana (sarjetas, bocas de lobo, canais, corpos receptores, entre outros), bem como 

os reservatórios de detenção de águas pluviais que compõem o Sistema de Drenagem 

e Manejo de Águas Pluviais Urbanas a fim de averiguar como está estruturada a 

drenagem do município. 

Ainda, foi realizado um estudo preliminar das áreas sujeitas a eventos hidrológicos 

caracterizados como enxurradas, inundações, alagamentos e inundações, através do 

levantamento de informações junto a Defesa Civil, a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) de Três Lagoas/MS e consulta de 

inquérito pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). 

Por fim, é exposta a percepção da população três-lagoense sobre os diversos 

aspectos relacionados com o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas do município, principalmente relacionada a esfera estrutural, mediante a 

aplicação de questionários com os residentes das áreas urbanizadas e 

assentamentos rurais de Três Lagoas/MS. 
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De modo geral, na Carta Temática 1 apresenta-se o diagrama dos principais 

instrumentos no gerenciamento da drenagem e manejo de águas pluviais urbanas do 

município.
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1.1 CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA LOCAL 

O ciclo hidrológico, incluindo a drenagem de águas pluviais, sofre diversas alterações 

nas áreas urbanas devido a impermeabilização do solo e à canalização do 

escoamento urbano. De acordo com Tucci (2003), estas alterações apresentam-se 

como um grave impacto nos países em desenvolvimento, como o Brasil, em virtude 

das obras de drenagem que, geralmente, são realizadas de maneira insustentável e 

sem planejamento. 

Muitos estudos relacionados a drenagem urbana são realizados a partir de dados 

pluviométricos e fluviométricos locais. Estes dados, por sua vez, são escassos na 

maior parte do território brasileiro e mesmo em regiões com quantidade de postos 

pluviométricos satisfatória, têm-se que os dados disponibilizados carecem de 

tratamento sistemático para que possam ser utilizados de maneira eficaz. Além disso, 

o conhecimento de dados precisos possibilita uma melhor análise e controle dos 

processos erosivos locais, sendo este um problema de âmbito nacional. 

Diante do exposto, os tópicos subsequentes abordam, respectivamente, uma 

caracterização geral hidrológica de Três Lagoas/MS, a análise preliminar dos dados 

pluviométricos locais e as estimativas de precipitação. 

1.1.1 Caracterização local 

O estudo de drenagem urbana desenvolve-se a partir dos cursos d’agua pertencentes 

a região, abrangendo a análise das estimativas de chuvas de curta duração e alta 

intensidade que ocorrem em suas respectivas bacias hidrográficas. As informações 

sobre a precipitação em uma determinada bacia hidrográfica (região) são de grande 

importância para fins de planejamento e dimensionamento seguro de obras estruturais 

hidráulicas destinadas à recepção do escoamento de águas pluviais e de conservação 

do solo. 

Portanto, buscou-se realizar uma caracterização geral relacionando a bacia 

hidrográfica a qual pertence o município de Três Lagoas/MS, e os dados de 

precipitação média, conforme apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 – Precipitação média acumulada anualmente dos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de (ANA, 2020); (IBGE/DGC, 2019); (IMASUL, 2010) e (INMET, 2020). 

Analisando a Figura 1, o município de Três Lagoas/MS encontra-se na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraná que se divide entre a Sub-bacia Hidrográfica do Rio 

Sucuriú e a Sub-bacia Hidrográfica do Rio Verde que representam, respectivamente, 

64,83% e 35,17% do território municipal. 
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Ainda, observa-se também que o perímetro urbano do município de Três Lagoas/MS 

está inserido nas sub-bacias supracitadas, além de estar dividido em três faixas de 

precipitação média acumulada anual, variando de 800 mm/ano a 1400 mm/ano. 

1.1.2 Análise de dados pluviométricos locais 

De acordo com Vieira e Cunha (2008), estudos que envolvem os impactos causados 

pela urbanização dos cursos fluviais contribuem para o planejamento da drenagem 

urbana, apresentando-se útil para diferentes profissionais da área, como: 

engenheiros, geógrafos, administradores e planejadores urbanos. 

Dessa forma, por meio da compilação de dados, buscou-se realizar uma análise 

preliminar das condições hidrológicas do município de Três Lagoas/MS. Inicialmente, 

a partir dos dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e Instituto de Meio Ambiente de Mato 

Grosso do Sul (IMASUL), foi realizado o mapeamento das estações 

hidrometeorológicas existentes nas Sub-bacias Hidrológicas no Estado de Mato 

Grosso do Sul localizadas no entorno do município de Três Lagoas/MS, conforme 

apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 – Localização das estações hidrometeorológicas utilizadas para levantamento de dados de Três 
Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de (ANA, 2020); (IBGE/DGC, 2019); (IMASUL, 2010) e (INMET, 2020). 

Observa-se na Figura 2 que no município de Três Lagoas/MS estão inseridas 10 

estações fluviométricas e 11 estações pluviométricas. Destas estações, no período 

em que foi realizado a pesquisa para o presente estudo (outubro/2021), a maioria não 

possuía dados disponíveis ou apresentavam dados desatualizados.  
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Portanto, a fim de utilizar dados que influenciam diretamente na área urbana do 

município de Três Lagoas/MS para esta análise preliminar, dentre as estações 

pluviométricas mantidas pela ANA, foram utilizados dados da estação pluviométrica 

que disponibiliza dados mais recentes, consistindo em dados entre os anos de 1971 

e 2013. De forma complementar, foram utilizados os dados da estação meteorológica 

do INMET no período de 2014 a 2019, contribuindo com dados mais atualizados para 

a análise pluviométrica, sendo as estações utilizadas detalhadas no Quadro 1. 

Quadro 1: Estações pluviométricas utilizadas para a caracterização da precipitação na sede urbana do 
município de Três Lagoas/MS. 

Código da estação Fonte do dado OPERADORA 
COORDENADA GEOGRÁFICA 

LATITUDE LONGITUDE 

2051037 ANA DAEE-SP 20°47'60.00"S 51°37'60.00"O 

A704 CEMTEC INMET 20°46'59.88"S 51°41'60.00"O 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de (ANA, 2020); (CEMTEC, 2020) e (INMET, 2020). 

Sendo assim, durante o monitoramento anual das chuvas considerando uma série de 

20 (vinte) anos, observa-se que os valores obtidos são considerados irregulares, uma 

vez que não foi mantido um padrão de chuvas anuais entre 2000 e 2019. O ano que 

possui maior valor de precipitação foi 2009 com precipitação anual de 1.664,30 mm, 

valor acima da média para todos os anos de dados disponibilizados, que foi de 

1.228,49 mm anuais. Importante observar que o ano que registrou a menor 

quantidade de chuvas foi 2014 registrando um total de 943,80 mm/ano (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1 – Distribuição dos valores anuais de precipitação acumulada no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de (ANA, 2020); (CEMTEC, 2020) e (INMET, 2020). 

Ademais, como apresentado no Gráfico 2, por meio dos dados disponibilizados pôde-

se levantar o número de dias em que ocorreram eventos chuvosos no município, ou 

seja, calculou-se o número de dias que choveram por ano. Desta forma, o ano que 

1
.1

9
7
,1

0

1
.4

8
1
,4

0

1
.1

9
2
,7

0

1
.0

0
5
,5

0

1
.3

2
4
,5

0

1
.1

5
0
,5

0 1
.5

8
7
,7

0

1
.2

6
8
,1

0

1
.2

5
6
,6

0 1
.6

6
4
,3

0

1
.0

4
2
,9

0

1
.3

8
4
,1

0

1
.1

2
6
,6

0

1
.1

5
7
,1

0

9
4
3
,8

0

1
.4

5
2
,4

0

9
6
9
,2

0

1
.3

8
8
,8

0

9
9
4
,6

0

9
8
1
,8

0

0

400

800

1200

1600

2000

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

P
re

c
ip

it
a
ç
ã
o
 (

m
m

/a
n
o
)

Distribuição dos valores anuais de precipitação acumulada no município de Três Lagoas/MS

Precipitação (mm/ano) Média
1.228,49 mm



TOMO IV - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

38 

registrou o maior número de dias com chuvas foi 2015 com 145 dias, não 

compatibilizando com o ano de maior precipitação anual ocorrido em 2009. O ano que 

possuiu o menor número de dias com chuvas foi 2002 com 80 dias, valor inferior à 

média do período que resultou em aproximadamente 100 dias de ocorrência de 

chuvas por ano. 

 
Gráfico 2 – Total de dias com ocorrência de chuvas no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de (ANA, 2020); (CEMTEC, 2020) e (INMET, 2020). 

Por fim, com intuito de apresentar o cruzamento dos dados de chuvas com o número 

total de ocorrência de eventos chuvosos foi elaborado o Gráfico 3, no qual pode-se 

notar que o número de dias de chuva com a quantidade precipitada acumulada estão 

em conformidade um ao outro, entretanto observa-se que existem anos em que 

apesar da quantidade de dias com chuva ser representativo, o total acumulado 

precipitado não seguiu o mesmo padrão, visto que, muito provavelmente, as chuvas 

tiveram menor intensidade, assim como nota-se que existem anos em que a 

precipitação acumulada extrapola a somatória de dias chuvosos, provavelmente 

devido a maior intensidade das chuvas. 
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Gráfico 3 – Total de dias com ocorrência de chuvas no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de (ANA, 2020); (CEMTEC, 2020) e (INMET, 2020). 

1.1.3 Estimativas de precipitação 

O conhecimento do comportamento dos picos de chuvas em diferentes regiões do 

Estado de Mato Grosso do Sul é importante para elaborações de projeto e 

planejamento do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. Desta 

forma, consagra-se como um importante medidor das futuras instalações de obras 

hidráulicas no município de Três Lagoas/MS. 

De acordo com Cruciani; Machado e Sentelhas (2003), a caracterização da 

variabilidade temporal das chuvas intensas é, ao longo de sua duração, imprescindível 

para quantificar adequadamente os efeitos ocasionados, de modo especial, ao 

controle do escoamento superficial em áreas urbanas e rurais. 

Segundo Figueiredo e Miyasato (2013), precipitações intensas constituem como uma 

das causas das enchentes que podem resultar em mortes, danos materiais, poluir a 

água e comprometer a saúde pública. Sendo assim, é necessário o conhecimento das 

chuvas intensas para a eficiência do sistema de drenagem pluvial. 

Para este fim, Figueiredo e Miyasato (2013) apresentam uma equação de chuvas 

intensas a partir de dados pluviométricos com duração de até 24 horas. No Mato 

Grosso do Sul, durante o estudo realizado pelos autores supracitados, foram 

constatadas 227 estações cadastradas pela ANA, dentre estes somente 186 tinham 

informações de chuva e destas, 52 disponibilizavam dados consistentes. Havendo 
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12 estações muito próximas, este número foi reduzido a 40 estações para que fosse 

determinado a Intensidade-Duração- Frequência (IDF) das chuvas no estado. 

Observa-se que os dados disponibilizados nesse PMSB não possuem 100% de 

exatidão e, portanto, para a realização de projetos de drenagem urbana deve-se 

realizar um levantamento mais detalhado e exato para a região do próprio município, 

buscando sempre trabalhar com equações de intensidade, duração e frequência 

específicas do município. 

1.1.3.1 Equação de Chuvas Intensas ou Curvas de Intensidade-Duração-Frequência 

(IDF) para Três Lagoas/MS 

Para a realização dos cálculos das intensidades de chuva para o município de Três 

Lagoas/MS, utilizou-se a Equação 1 que considera os parâmetros levantados por 

Figueiredo e Miyasato (2013) que utilizou dados da estação pluviométrica nº 2051000 

monitorada pela ANA, localizada na latitude 20°47'41.00"S e longitude 51°42'46.00"O. 

Equação 1 – Equação levantada por Figueiredo & Miyasato (2013): 

I =
B ∙ TRd

(tc +  c)b
 

 

I =
1155,98 ∙  TR0,155

(tc +  13 )0,791
 

Onde: 

• I = intensidade máxima média (mm/h) 

• TR= tempo de recorrência (anos); 

• tc = tempo de duração da chuva (min). 

B, d, c e b = coeficientes locais ajustados pelo método dos mínimos quadrados. 

Utilizando-se os dados de coeficientes levantados por Figueiredo e Miyasato (2013), 

e os substituindo na fórmula apresentada pela Equação 1, para diferentes Tempos de 

Recorrência (TR) e tempo de duração de chuva (tc), chegou-se nos valores 

apresentados na Tabela 1, os quais possibilitaram avaliar a quantidade de chuva 

precipitada no município de Três Lagoas/MS. 
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Tabela 1 - Intensidade máximas de precipitação com duração de 10 a 120 minutos para períodos de retorno 
de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos, considerando a Equação 1. 

TEMPO DE 

RECOR-

RÊNCIA 

(ANOS) 

DURAÇÃO (MIN) 

10 20 30 40 50 60 90 120 1440 

2 107,7664 80,9963 65,6956 55,6811 48,5659 43,2237 32,9197 26,8933 4,0575 

5 124,2121 93,3568 75,7211 64,1783 55,9773 49,8198 37,9434 30,9973 4,6767 

10 138,3005 103,9455 84,3096 71,4575 62,3264 55,4705 42,2470 34,5131 5,2071 

20 153,9867 115,7352 93,8721 79,5624 69,3955 61,7620 47,0387 38,4276 5,7977 

50 177,4859 133,3970 108,1975 91,7040 79,9857 71,1873 54,2171 44,2919 6,6825 

100 197,6167 148,5271 120,4694 102,1053 89,0578 79,2614 60,3665 49,3155 7,4404 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para ilustrar graficamente o comportamento das intensidades das chuvas obtidas 

pelos cálculos utilizando a Equação 1 elaborou-se o Gráfico 4. 

 
Gráfico 4 – Cruzamento das Curvas de Intensidade - Duração - Frequência (IDF) para os tempos de retornos 
de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos. 
Fonte: Elaborado pelos autores 

Os tempos de recorrência são fatores adotados considerando o grau de segurança 

pretendido no projeto, a disponibilidade orçamentária e o tipo de estrutura que está se 

projetando. Sendo assim, em linhas gerais quanto maior a segurança pretendida, mais 

onerosa é a execução da obra.  
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Se uma mesma área for objeto de um projeto que no todo foi concebido considerando 

a estruturação para manejar chuvas que só acontecem a cada 100 anos e de outro 

elaborado para manejar chuvas que acontecem a cada 10 anos, certamente o risco 

de ocorrência de episódio chuvoso que a primeira estrutura em âmbito global não 

comporte, será significativamente menor do que da segunda estrutura projetada. 

Porém, a segunda pode ser uma alternativa viável frente à escassez de recursos e 

em determinadas situações deve tão somente ser pensada de maneira que um 

episódio de intensidade além do que comporta não a destrua e possibilite que tal 

solução, mesmo que não ideal, minimize problemas por sucessivos períodos 

chuvosos. 

Com os dados obtidos, pôde-se determinar as possíveis respostas de um pluviômetro 

quanto à altura da precipitação, considerando como denominador dos resultados o 

tempo de duração da chuva. Entretanto, buscando detalhar as informações para 

chuvas com o tempo de retorno de 10, 50 e 100 anos, gerou-se o Gráfico 5 que 

demostra valores máximos e mínimos da altura de chuva em relação ao tempo, de 

acordo com o Tempo de Recorrência estabelecido. 

 
Gráfico 5 – Curva de altura de chuva com base no tempo de duração de chuva e intensidade máxima média. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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1.2 CARACTERIZAÇÃO DAS MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS QUE 
ENVOLVEM A SEDE URBANA 

A caracterização das Microbacias Hidrográficas (MBH) foi realizada considerando 

como abrangência da área de estudo o perímetro urbano do município de Três 

Lagoas/MS, que abrange principalmente 3 (três) cursos hídricos que nascem dentro 

da delimitação e parte do Rio Paraná, que foram utilizados como referência para a 

delimitação das respectivas MBHs, como apresentado na Figura 3. Na respectiva 

ilustração também é exposta a direção do escoamento superficial de águas pluviais, 

sendo que os três córregos convergem para a Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Verde. 

Destaca-se que o conhecimento das características das MBHs é importante para 

elaboração de projetos e planejamento do sistema de drenagem pluvial 

(pavimentação asfáltica, dimensionamento e implantação de galerias pluviais, 

dimensionamento e implantação de bocas de lobo). Contudo, ressalta-se que esta 

caracterização apresenta os resultados considerando que as microbacias 

hidrográficas como naturais, para fins de conhecimento do comportamento com base 

em suas formas e dimensões. 
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Figura 3 – Microbacias Hidrográficas (MBH) que envolvem a área urbana do município de Três Lagoas/MS.  
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de (IBGE/DGC, 2019); (TRÊS LAGOAS, 2016) e (SRTM, 1996). 
Nota: As setas representam o sentido geral do escoamento, porém, para a elaboração de projetos executivos, é necessário um 
levantamento detalhado, com dados obtidos in loco. 

A partir das informações da Figura 3, a seguir apresenta-se algumas características 

das microbacias hidrográficas existentes na área urbana do município de Três 

Lagoas/MS, tais como área de drenagem das microbacias hidrográficas (área de 

influência sobre o perímetro urbano), perímetros das MBHs, comprimento dos cursos 

hídricos principais (talvegue) e perímetros das microbacias. Sendo assim, elaborou-

se a Tabela 2 para facilitar a apresentação destes dados. 
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Tabela 2 – Principais características das Microbacias Hidrográficas (MBH) da área de Três Lagoas/MS. 

MICROBACIA 

HIDROGRÁFICA 

COMPRIMENTO 

DO TALVEGUE 

(km) 

ÁREA DA 

MICROBACIA (km²) 

PERÍMETRO DA 

MICROBACIA (km) 

Córrego Brasília 5,0353 46,5444 41,3973 

Córrego Japão 7,5696 40,4684 35,6375 

Córrego da Onça 3,2848 15,3427 26,4795 

Rio Paraná 14,2927 79,3830 53,0984 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os dados elucidados no Tabela 2 auxiliaram a gerar informações mais específicas 

das microbacias hidrográficas, isto é, o Coeficiente de Compacidade (Kc), o Índice de 

Conformação (Fc) e a Densidade de Drenagem (DD) apresentados nos tópicos a 

seguir. 

1.2.1 Coeficiente de Compacidade (Kc) 

O coeficiente de compacidade (Kc) relaciona a forma da bacia com um círculo. 

Constitui a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área 

igual à da bacia. De acordo com Villela e Mattos (1975), esse coeficiente é um número 

adimensional que varia com a forma da bacia, independentemente de seu tamanho. 

O mencionado índice sempre resulta em um valor maior que 1,000 e quanto mais 

próximo de 1,000, mais circular é a bacia (se 1,000, a bacia seria um círculo perfeito), 

menor será o tempo de concentração e maior a tendência a picos de enchente. 

O coeficiente de compacidade relacionado ao perímetro das microbacias hidrográficas 

dos cursos hídricos que abrangem a área em estudo é a relação entre o perímetro da 

microbacia e o perímetro de um círculo de mesma área, calculado como apresentado 

pela equação: 

Kc =  0,28
𝑃

√𝐴
 

Onde: 

• A: área da bacia; 

• P: perímetro da bacia. 

Portanto, para apresentar o coeficiente de compacidade das microbacias hidrográficas 

de Três Lagoas/MS foi elaborada a Tabela 3, considerando a importância dessas 
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informações em estudo comparativo de bacias por possibilitar a análise da 

potencialidade de produção de picos de enchentes. 

Tabela 3 – Coeficientes de compacidade das microbacias hidrográficas de Três Lagoas/MS. 

MICROBACIA HIDROGRÁFICA 

ÁREA DA 

MICROBACIA 

(km²) 

PERÍMETRO DA 

MICROBACIA (km) 

COEFICIENTE DE 

COMPACIDADE 

Córrego Brasília   46,5444 41,3973 1,6990 

Córrego Japão 40,4684 35,6375 1,5686 

Córrego da Onça 15,3427 26,4795 1,8929 

Rio Paraná 79,3830 53,0984 1,6687 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Analisando os resultados dos coeficientes de compacidade, observa-se os valores 

entre 1,5686 (Córrego Japão) e 1,8929 (Córrego da Onça), o que significa que as 

microbacias hidrográficas são irregulares, uma vez que os resultados são superiores 

a 1,000, e com menor propensão a grandes enchentes, classificado de acordo com 

os resultados superiores a 1,5000. 

1.2.2 Índice de Conformação (Fc) 

O Índice de Conformação (Fc) avalia o grau de alongamento da bacia, sendo 

calculado a partir da relação entre a área de uma bacia hidrográfica e o quadrado de 

seu comprimento axial (ver Equação abaixo). Esse índice busca demonstrar uma 

relação da bacia com um retângulo e indica a maior ou menor probabilidade de 

enchente. 

Fc =  
A

Lp²
 

Onde: 

• A: Área da bacia; 

• Lp: Comprimento axial da bacia. 

Para apresentar o índice de conformidade das microbacias hidrográficas de Três 

Lagoas/MS foi elaborada a Tabela 4. 
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Tabela 4 – Índice de conformação das microbacias hidrográficas de Três Lagoas/MS. 

MICROBACIA HIDROGRÁFICA 
ÁREA DA 

MICROBACIA (km²) 

COMPRIMENTO 

AXIAL (km) 

ÍNDICE DE 

CONFORMAÇÃO 

Córrego Brasília 46,5444 11,1999 0,3711 

Córrego Japão 40,4684 11,0836 0,3294 

Córrego da Onça 15,3427 8,4562 0,2146 

Rio Paraná 79,3830 13,7079 0,4225 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os resultados apresentados na Tabela 4, indicam que as microbacias hidrográficas 

de Três Lagoas/MS possuem pouca propensão a enchentes, visto que quanto mais 

próximo o índice de conformação de 1,000, mais propenso a enchentes. 

1.2.3 Densidade de drenagem (DD) 

A densidade de drenagem (DD) é considerada um fator importante para a indicação 

do grau de desenvolvimento do sistema de drenagem de uma bacia e, 

consequentemente, se relaciona indiretamente sobre a disponibilidade do 

escoamento hídrico superficial. Portanto, segundo Beltrame (1994), a avaliação da DD 

permite avaliar o potencial da bacia em produzir maior ou menor escoamento 

superficial da água, o que incorrerá em um maior ou menor potencial a ocorrência de 

processo erosivos intensos nos canais de drenagem. 

Para a obtenção da DD das microbacias hidrográficas utiliza-se a razão entre o 

comprimento total dos cursos d’água nela inseridos e a área da respectiva bacia. 

Apenas à título de ser possível estabelecer algum parâmetro referencial, registra-se 

que Villela e Mattos (1975) citam que de forma geral os resultados deste índice para 

bacias encontram-se compreendidas na faixa próxima a 0,5 km/km², quando a 

qualificação da drenagem é baixa, e mais que 3,5 km/km² em áreas muito bem 

drenadas. 

Pelo exposto, conforme apresentado no Quadro 2, para as MBHs inseridas na área 

urbanizada de Três Lagoas/MS foram obtidos valores de DD classificados como 

baixos, indicando, portanto, que as respectivas áreas de drenagem possuem uma 

tendência baixa, em termos morfométricos, em gerar picos elevados de escoamento, 

e consequentemente de enchentes.   
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Quadro 2– Análise da densidade de drenagem das microbacias hidrográficas inseridas na área urbanizada 
de Três Lagoas/MS segundo a classificação exposta por Beltrame (1994). 

MICROBACIA DE 

CONTRIBUIÇÃO 

COMPRIMENTO 

TOTAL DOS CURSOS 

HÍDRICOS (km) 

ÁREA DA MBH 

(km²) 

DENSIDADE DE 

DRENAGEM 

(km/km²) 

QUALIFICAÇÃO DA 

DRENAGEM 

Córrego Brasília 5,0353 46,5444 0,1082 Baixa 

Córrego Japão 10,7400 40,4684 0,2654 Baixa 

Córrego da Onça 3,2848 15,3427 0,2141 Baixa 

Rio Paraná 14,2927 79,3830 0,1800 Baixa 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de (BELTRAME, 1994). 

1.2.4 Situação das Áreas de Preservação Permanente 

Assim como as características fisiográficas das microbacias da sede urbana de Três 

Lagoas/MS apresentadas nos tópicos anteriores, outro fator de importante relevância 

na caracterização dos cursos hídricos que as compõe se trata do conhecimento da 

situação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) voltadas à proteção destes 

entes naturais através da conservação das matas ciliares. 

Nas áreas urbanizadas, estes espaços naturais estão submetidos a intensas pressões 

antrópicas, de forma que o uso e ocupação desordenado e predatório impacta 

diretamente na redução e fragmentação das APPs alterando as dinâmicas naturais 

originais. 

A importância da preservação e recuperação das APPs urbanas, além de se 

configurar uma questão de atendimento legal, visto a existência da Lei Federal 

nº 12.651/2012 (Código Florestal Brasileiro) que definem estas áreas como protegidas 

e com função de conter a erosão do solo, mitigar riscos de enchentes e deslizamentos 

de terra e de rochas, além de ser fundamental para garantir menores volumes de 

escoamento superficial em virtude das maiores áreas permeáveis (BRASIL, 2012). 

Portanto, a manutenção das APPs em boas condições contribui diretamente para 

evitar/mitigar problemáticas e vulnerabilidades ambientais e sociais. 

Neste sentido, a fim de demonstrar um panorama sobre as APPs dos cursos hídricos 

inseridos na área urbana da sede municipal, foi levantado e avaliado o uso e ocupação 

do solo nestas áreas através do apoio de imagens de satélite e ferramentas de 

geoprocessamento, no intuito de estimar o total de áreas preservadas e não 

preservadas. 
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A Figura 4 apresenta o resultado da avaliação realizada para as APPs no município 

de Três Lagoas/MS, definidas a partir dos critérios de delimitação abarcados no 

Art. 26 do Plano Diretor de Três Lagoas/MS, que define uma faixa de, no mínimo, 

50 metros no entorno dos corpos hídricos (Lei Complementar nº 2.083, de 28 de 

setembro de 2006, alterada pela Lei Ordinária nº 2.706, de 30 de abril de 2013), sendo 

considerado os cursos hídricos e lagoas no perímetro urbano do município. A partir 

da delimitação e classificação do uso e ocupação do solo, calculou-se que dos 

1,0824 km² da área de preservação, 0,7155 km² (66,10%) encontram-se não 

preservadas, incluindo nesta categoria as áreas antropizadas e áreas urbanizadas, 

representando respectivamente 59,15% e 6,96% da área total. 

Quanto as áreas preservadas, têm-se o total de 0,3669 km² (33,90%), na qual a 

parcela com vegetação representa 20,13%, áreas úmidas correspondem a 13,10% e 

os corpos hídricos a 0,67%. Destaca-se que as nascentes dos cursos hídricos, que 

exercem função importante para a manutenção da qualidade da água, além de 

conservação da biodiversidade da fauna e flora, estão intensamente 

descaracterizadas e/ou impermeabilizadas, impactando em toda a dinâmica das 

microbacias urbanas. 
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Figura 4 - Avaliação da situação do uso e ocupação do solo nas Áreas de Preservação Permanente dos 
cursos hídricos inseridos no perímetro urbano da sede municipal de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de (DNIT, 2020) e (TRÊS AGOAS, 2016). 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS URBANAS 

O Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas de Três Lagoas/MS é 

composto por um conjunto integrado de meio fio, sarjeta, sarjetão, boca de lobo, boca 

de dragão, galerias, poços de visita e outros dispositivos de drenagem, ressaltando-
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se a importância da rede de drenagem devido a topografia plana característica da 

região. 

Buscando caracterizar o sistema de drenagem urbana do município de Três 

Lagoas/MS, a partir das informações, dados e registros da Prefeitura, bem como a 

partir de visitas técnicas in loco, somadas a entrevistas realizadas junto a população 

em geral, apresenta-se a caracterização do sistema de drenagem municipal, 

subdividido em microdrenagem e macrodrenagem, conforme apresenta o Quadro 3 e 

os próximos tópicos. 

Quadro 3 – Descrição do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.  

Microdrenagem Macrodrenagem 

Drenagem em pequena escala, envolvendo 

componentes como sarjetas, meios-fios, caixas 

coletoras, galerias de águas pluviais e outros 

dispositivos, os quais coletam as águas superficiais ou 

subterrâneas. 

Estruturas de grande porte (corpos hídricos ou 

reservatórios) responsáveis pela condução final das 

águas captadas pelo sistema de microdrenagem. 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de (ADASA, 2014). 

1.3.1 Caracterização do Sistema de Microdrenagem 

A microdrenagem urbana é definida pelo sistema de condutos pluviais do loteamento 

ou de rede primária urbana, sendo composta basicamente pelos meios-fios, sarjetas 

e sarjetões, bocas de lobo, galerias, poços de visita e demais dispositivos da rede de 

drenagem. 

1.3.1.1 Sarjetas, sarjetões e meios-fios 

As sarjetas são faixas de via pública, paralelas e vizinhas ao meio-fio, geralmente de 

concreto, colocado entre o passeio público e a via pública. A calha formada é a 

receptora das águas pluviais que incidem sobre as vias públicas e que por elas 

escoam até o dispositivo de drenagem coletor (bocas de lobo). Já os sarjetões são 

calhas localizadas nos cruzamentos de vias públicas, formadas pela própria 

pavimentação e destinada a orientar o fluxo das águas que escoam pelas sarjetas. Os 

meios-fios são blocos retangulares de pedra ou concreto, colocados entre o passeio 

e a via pública, paralelamente ao eixo da rua e com sua face superior no mesmo nível 

na área de passeio, possuindo como objetivo direcionar fisicamente o tráfego atuante 

e conduzir as águas precipitadas sobre a pista e passeios para dispositivo de 

drenagem. 
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Segundo informações do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS, 

2020) obtidas através do Diagnóstico de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas de 2019, existiam no referido ano 727,00 km de vias públicas em áreas 

urbanas no município de Três Lagoas/MS, sendo que 487,97 km dessas vias são 

pavimentadas e com meio-fio, sendo instalado o sistema de meio-fio com sarjetas de 

seção triangular, conforme demonstra a Figura 5, que ilustra uma seção transversal 

genérica de um logradouro público, destacando as medidas do meio-fio com sarjeta. 

  
Figura 5 – Seção transversal genérica da implantação de pavimentação asfáltica e microdrenagem 
destacando as medidas do meio-fio com sarjeta. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Durante o levantamento in loco realizado no referente município foram verificadas as 

condições das sarjetas e dos meios-fios, componentes do sistema de microdrenagem. 

Deste modo, notou-se que alguns pontos existem condições irregulares da 

microdrenagem. 

Destaca-se a Rua Egídio Thomé (Figura 6-F), a qual recorrentemente é registrado 

acúmulo de águas pluviais devido a sua localização de baixa altitude, sendo uma 

região que recebe a carga pluvial de toda região de entorno. A Figura 6, a seguir, 

apresenta de forma geral as condições das sarjetas e meios-fios existentes nas vias 

do município de Três Lagoas/MS. 
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Figura 6 – Situação das sarjetas e meios-fios em Três Lagoas/MS: (A) Meio-fio e sarjeta na Rua Elmano 
Soares esquina com a Rua Doutor Orestes Prata Tibery, coordenadas geográficas 20°47'16.73"S e 
51°42'20.37"O; (B) Rua Angelina Tebet, cruzamento com a Rua Sobral, nas coordenadas geográficas 
20°47'16.72"S e 51°43'42.77"O, destaca-se o acúmulo de folhagem; (C) Acúmulo de sedimentos arenosos, 
que contribuem com entupimento das bocas de lobo, na Rua Rio Paraná, entre as Ruas Ribeirão Palmito e 
Ribeirão Piaba, coordenadas geográficas 20°46'35.80"S e 51°43'32.80"O; (D) Registro em bairro residencial 
do meio-fio; (E) Avenida Dr. Eloy Chaves esquina com a Rua Zuleide Pérez Tabox, coordenadas geográficas 
20°47'14.54"S e 51°42'8.62"O; (F) Rua Egídio Thomé, em frente a EEEB-003 (Egídio Thomé), nas 
coordenadas geográficas 20°46'31.42"S e 51°42'36.18"O. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 
  

(A) 

(D) (C) 

(B) 

(F) (E) 
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1.3.1.2 Caixas coletoras (boca de lobo) 

As caixas coletoras, também denominadas de boca de lobo, são estruturas 

hidráulicas, geralmente situadas sob o passeio ou sob a sarjeta, com função de captar 

as águas superficiais transportadas pelas sarjetas, conduzindo-as adequadamente 

até as galerias pluviais. Como pode ser verificado por meio do Quadro 4, usualmente 

são classificadas de acordo com sua estrutura, localização ou funcionamento. 

Quadro 4 – Classificação das caixas coletoras (bocas de lobo) quanto à sua estruturação de captação de 
água. 

CLASSIFICAÇÃO CONSIDERAÇÕES ILUSTRAÇÃO 

Lateral 

Indicada para instalação em pontos intermediários e 

sarjetas com pequena declividade longitudinal (1% 

a 5%), quando há presença de materiais obstrutivos 

nas sarjetas, em vias de tráfego intenso e rápido e 

em montantes dos cruzamentos. 
 

Com grelha 

Indicada para sarjetas com limitação de depressão, 

quando não há materiais obstrutivos, para 

instalação em pontos intermediários em ruas com 

alta declividade longitudinal (1% a 10%). 

 

Combinada 

Adequada para pontos baixos de ruas e pontos 

intermediários da sarjeta com declividade média 

entre 5% e 10%. 

 

Combinada 

múltipla 

Também recomendada para pontos baixos e para 

sarjetas com grandes vazões. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de (NAKAMURA, 2011). 

Segundo as informações obtidas no Diagnóstico de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas de 2019 elaborado pelo (SNIS, 2020), foram contabilizadas 

3.906 unidades de bocas de lobo existentes e 478 unidades de bocas de leão ou 

bocas de lobo múltiplas. 

Durante vistoria in loco realizada, verificou-se que as caixas coletoras distribuídas na 

sede do município de Três Lagoas/MS apresentam diversos modelos, como mostra a 

Figura 7. 



TOMO IV - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

55 

  

  

  

  

(A) (B) 

(F) (E) 

(D) (C) 

(H) (G) 
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Figura 7 – Tipos de caixas coletoras (boca de lobo) do município de Três Lagoas/MS: (A) Boca de lobo 
lateral, sem grelha e tripla, Rua Angelina Tebet nas coordenadas geográficas 20°47'12.70"S e 
51°43'24.00"O; (B) Boca de lobo combinada, Rua Rio Negro nas coordenadas geográficas 20°47'21.10"S e 
51°44'31.70"O; (C) Boca de lobo combinada, Rua Aldair Rosa de Oliveira, na Lagoa Maior; (D) Boca de lobo 
combinada; (E) Boca de lobo lateral, sem grelha e uma boca de lobo tripla com grelha, ao fundo da imagem; 
(F) Boca de lobo combinada múltipla, Rua Dr. Munir Thomé, nas coordenadas geográficas 20°47'17.70"S e 
51°42'27.50"O; (G) Boca de lobo combinada múltipla, Rua Rio Negro nas coordenadas geográficas 
20°47'26.70"S e 51°44'22.00"O; (H) Boca de lobo lateral e múltiplas, Rua Angelina Tebet, nas coordenadas 
geográficas 20°47'12.90"S e 51°43'26.80"O. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

Averiguou-se também a presença de dispositivos de drenagem denominados como 

boca de dragão, como retratado na Figura 8, instalados em diversos pontos da cidade, 

principalmente onde há ocorrências de alagamentos e inundações, para o controle da 

drenagem local. As bocas de dragão geralmente não instalados em pontos mais 

baixos de vias extensas e demandam dessas estruturas para a captação e condução 

das águas para as galerias pluviais. 

  

  
Figura 8 – Dispositivos de drenagem denominados Boca de Dragão averiguados em Três Lagoas/MS. (A) 
Boca de dragão localizada na Rua Angelina Tebet no cruzamento com a Rua Sobral, coordenadas 
geográficas 20°47'16.48"S e 51°43'41.91"O; (B) Rua E, esquina com a Avenida Cap. Olinto Mancini, nas 
coordenadas geográficas 20°47'47.22"S e 51°41'16.45"O; (C) Boca de dragão na Avenida Jari Mercante, nas 
coordenadas geográficas 20°47'42.90"S e 51°41'16.10"O; (D).Boca de dragão no encontro da Rua Angelina 
Tebet com a Rua Tomás da Costa, próximo a Lagoa Maior, nas coordenadas geográficas 20°47'9.66"S e 
51°43'7.02"O. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

(A) (B) 

(D) (C) 
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Quanto as bocas de lobo e bocas de dragão, constatou-se que apesar da quantidade 

existente de caixas coletoras e considerando a problemática do município em relação 

a drenagem urbana devido a pouca variação altimétrica para o escoamento 

gravitacional, as águas pluviais escoam para os pontos mais baixos da cidade e 

acumulam, causando alagamentos e inundações. De modo geral, as estruturas 

encontram-se preservadas, sendo realizada periodicamente a limpeza por meio dos 

serviços prestados pelo Departamento de Serviços Públicos (DSP), da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) de Três Lagoas/MS e 

os resíduos são destinados à área denominada Buracão do Jupiá, local onde são 

descartados os resíduos de construção civil e volumosos. A Figura 9, a seguir 

apresenta a limpeza dos meios-fios e bocas de lobo, além do transporte dos resíduos 

removidos. 

  

  

(A) (B) 

(D) (C) 
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Figura 9 – Manutenção e limpeza realizada pelo Departamento de Serviços Públicos (DSP): (A) e 
(B) Funcionários realizando a limpeza de bocas de lobo e meios-fios; (C) Manutenção das valetas com 
auxílio de maquinário; (D) Resíduos removidos pela limpeza urbana contendo sedimentos, matéria 
orgânica e materiais plásticos; (E) e (F) Caminhão da SEINTRA na operação de limpeza dos dispositivos 
da microdrenagem urbana. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

De acordo com a complementação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PGIRS) de Três Lagoas/MS elaborado em 2018, a limpeza das bocas de lobo é 

executada por uma equipe exclusiva da SEINTRA, composta por 6 (seis) 

trabalhadores que atendem este serviço em todo o município conforme a demanda, 

sendo a equipe também responsável por realizar reparos e manutenções de rotina 

nas bocas de lobo, manilhas e demais dispositivos que pertencem a drenagem urbana 

municipal. 

Para a execução do serviço de manutenção e limpeza, a equipe conta com 1 (uma) 

retroescavadeira, 1 (uma) escavadeira, 1 (um) caminhão baú 3/4, 1 (uma) pá 

carregadeira, além de ferramentas e utensílios como pás, rastelos, carrinhos de mão, 

entre outros (TRÊS LAGOAS, 2018). A Figura 10 apresenta o pátio do DSP, onde 

encontram-se os caminhões, maquinários e equipamentos que são utilizados nos 

serviços executados pelo departamento. Ressalta-se ainda que o espaço também é 

utilizado para o armazenamento de sedimentos que serão utilizados em obras 

realizadas pela prefeitura municipal.  

(F) (E) 
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(D) (C) 

(F) (E) 

(H) (G) 
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Figura 10 – Pátio do Departamento de Serviços Públicos (DSP): (A) Edificação da sede do departamento; 
(B) Vista geral do pátio com destaque a cobertura para os caminhões e maquinários; (C) Caminhão para 
transporte de sedimentos; (D), (E) e (F) Maquinários dispostos no pátio do DSP, sendo respectivamente 
uma motoniveladora, uma pá-carregadeira e um trator de esteira; (G) e (H) Depósito de sedimentos para 
utilização em demais obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

Durante visita em campo realizadas no município, foi registrado a limpeza manual de 

bocas de lobo que se encontram entupidas devido ao acúmulo de sedimentos e a 

limpeza das bocas de lobo e vias de forma automatizada com auxílio de um caminhão 

que realiza varrição e sucção de folhas, armazenando-as em seu interior até o local 

de descarte, ambos os serviços apresentados na Figura 11 a seguir. 

  

  

(A) (B) 

(D) (C) 
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Figura 11 – Registros fotográficos da limpeza de bocas de lobo no município de Três Lagoas/MS. (A) 
Limpeza de boca de lobo entupida pelo acúmulo de sedimentos arenosos; (B) Auxílio de balde para retirada 
da água acumulada; (C) e (D) Caminhão que realiza varrimento e sucção de folhas de forma 
automatizada;(E) e (F) Limpeza das bocas de lobo e entorno com o auxílio do caminhão automatizado.  
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 22 e 24 de setembro de 2021. 

1.3.1.3 Galerias de águas pluviais e outros dispositivos 

As galerias são canalizações destinadas a receber as águas pluviais captadas na 

superfície (pelas caixas coletoras) e lançá-las, geralmente, em córregos, rios e/ou 

canais. No município de Três Lagoas/MS, as águas pluviais são encaminhadas para 

os córregos e lagoas presentes na área urbana, sendo observado algumas destas 

estruturas durante visita em campo. Na Figura 12, a seguir apresenta-se exemplos 

das galerias da rede de drenagem das águas pluviais que são encaminhadas para os 

córregos. 

  
Figura 12 – Dispositivos de drenagem em Três Lagoas/MS: (A) Entrada de galeria, localizada na Avenida 
Rosário Congro, especificamente nas coordenadas geográficas 20°47'37.31"S e 51°42'18.67"O, com 
destinação final no Córrego da Onça; (B) Saída da galeria com destinação final no Córrego Brasília, nas 
coordenadas geográficas 20°48'12.12"S e 51°41'25.39"O. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

Da mesma forma, foi constatado a existência de galerias que fazem a drenagem das 

águas pluviais com destinação nas lagoas, sendo registradas durante visita em campo 

(A) (B) 

(F) (E) 
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os dispositivos presentes na Lagoa Maior e na Lagoa do Meio, considerando que 

todas as lagoas também recebem a carga pluvial a partir do escoamento natural. A 

Figura 13 a seguir apresenta os dispositivos identificados nas lagoas supracitadas. 

  

  
Figura 13 – Dispositivos da rede de drenagem das águas pluviais com destinação final nas lagoas de Três 
Lagoas/MS. (A) e (B) Galerias da rede de drenagem na Lagoa do Meio; (C) Galeria da rede de drenagem na 
Lagoa Maior; (D) Desnível a partir da via que contorna a Lagoa Maior para escoamento das águas pluviais. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

Na área urbana de Três Lagoas/MS, de acordo com informações do SNIS (2020) 

obtidas por meio do Diagnóstico de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

de 2019, existiam até o fechamento do período de 2019, 110,00 km de vias públicas 

com redes ou canais de águas pluviais subterrâneas, construídas em concreto, 

conforme ilustra a Figura 14. 

(A) (B) 

(D) (C) 
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Figura 14 – Seção transversal de uma rua genérica, destacando a rede de drenagem, coletora e de 
distribuição. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Destaca-se também que na implantação das galerias, devem ser construídos poços 

de visita (PVs) ou caixas de passagem. Os poços de visita têm a função primordial de 

permitir acesso às canalizações para limpeza e inspeção, de modo que se possa 

mantê-las em bom estado de funcionamento. De acordo com o SNIS (2020), Três 

Lagoas/MS possuía 2.150 poços de visita. 

Ainda em relação aos dispositivos de drenagem, durante a visita em campo foram 

constatadas valetas, principalmente nos canteiros das avenidas que atravessam a 

sede urbana, que fazem parte das estruturas da rede de drenagem das águas pluviais, 

recebendo a carga por meio do escoamento natural e a canalizando por meio 

gravitacional. Foram identificadas valetas com calha concretada (Figura 15-A e B) e 

sem concretagem, denominadas como biovaletas (Figura 15-C), que combinam o 

escoamento das águas pluviais com a infiltração do solo. A seguir apresenta-se as 

valetas para a drenagem pluvial identificadas no município, com os registros 

fotográficos compilados na Figura 15. 
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Figura 15 – Valetas nos canteiros das avenidas de Três Lagoas/MS: (A) e (B) Valetas concretadas para 
drenagem das águas pluviais; (C) Biovaleta para drenagem e infiltração das águas pluviais; Imagens 
registradas Av. Ponta Porã; (D) Tubulação instalada na valeta da rede de drenagem (20°47'14.08"S e 
51°40'10.78"O). 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

1.3.2 Caracterização do Sistema de Macrodrenagem 

O sistema de macrodrenagem consiste na destinação final das águas captadas pela 

rede de drenagem primária das estruturas da microdrenagem, compreendendo a rede 

de drenagem natural ou antropizada, sendo constituída principalmente pelos córregos, 

riachos e rios localizados nos talvegues e vales. 

No perímetro urbano de Três Lagoas/MS está localizado as nascentes do Córrego 

Brasília, Córrego da Onça e do Córrego Japão, além das 03 (três) lagoas que dão 

origem ao nome do município, a Lagoa Maior, Lagoa do Meio e Lagoa Menor. 

O Córrego da Onça e o Córrego Brasília possuem canalização em parte do seu leito, 

com início em suas respectivas nascentes. O Córrego Brasília possui canalização na 

superfície após o trecho canalizado no subsolo, recebendo carga de águas pluviais 

por meio de galerias de drenagem, além da carga por escoamento superficial da 

(A) 

(D) (C) 

(B) 
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região, sendo apresentado na Figura 16. Através das imagens de satélite foi possível 

identificar que o Córrego Brasília apresenta processos erosivos e se encontra 

assoreado em diversos trechos, sendo constatado margens predominantemente 

antropizadas no perímetro urbano de Três Lagoas/MS e ausência de matas ciliares. 

  

  
Figura 16 – Registros fotográficos do Córrego Brasília: (A) e (B) Final do trecho de canalização subterrânea 
do Córrego Brasília, com dispositivos da rede de drenagem; (C) e (D) Trecho de canalização superficial do 
Córrego Brasília, Coordenadas Geográficas: 20°48'12.06"S e 51°41'25.36"O. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

O Córrego da Onça por sua vez (Figura 17), retorna a superfície em sua estrutura 

natural após a canalização subterrânea e recebe a carga pluvial por meio de galerias 

de drenagem e por escoamento superficial da região em que se encontra, sendo 

importante destacar que parte do trecho no perímetro urbano encontra-se com o leito 

totalmente seco (Figura 17-D), apresentando margens antropizadas e matas ciliares 

pouco preservadas. 

(A) (B) 

(D) (C) 
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Figura 17 – Registros fotográficos do Córrego da Onça: (A) Trecho das vias com a canalização subterrânea 
(20°48'7.29"S e 51°42'21.39"O); (B) Trecho final da canalização subterrânea e início do leito com estrutura 
natural do Córrego da Onça (20°48'12.92"S e 51°42'20.45"O); (C) Trecho do leito natural do Córrego da Onça 
(20°48'19.63"S e 51°42'20.72"O); (D) Trecho do Córrego da Onça com leito seco (20°48'45.05"S e 
51°42'17.92"O). 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

O Córrego Japão, em contrapartida, é um córrego intermitente atualmente, aflorando 

somente no período chuvoso, sendo identificado a partir de sua área úmida próxima 

a nascente e leito totalmente seco em meio a vegetação rasteira, destacando-se a 

ausência de matas ciliares. A Figura 18 a seguir apresenta a situação encontrada 

durante a visita em campo no município de Três Lagoas/MS. 

(A) (B) 

(D) (C) 
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Figura 18 – Registros fotográficos do Córrego Japão. (A) Região do Córrego Japão, composta 
predominantemente por vegetação rasteira; (B) e (C) Leito do Córrego Japão completamente seco, a 
jusante da Rodovia Federal BR 262, nas coordenadas geográficas 20°48'47.45"S e 51°44'2.99"O; (D) 
Dispositivo de drenagem atravessando a rodovia, no interior do leito do Córrego Japão. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 22 e 24 de setembro de 2021. 

As lagoas municipais exercem a mesma função em relação a drenagem urbana, 

recebendo as águas pluviais por meio de escoamento superficial e por meio de 

dispositivos de drenagem, como as galerias. A seguir, na Figura 19, apresenta-se os 

registros fotográficos da Lagoa Maior, Lagoa do Meio e Lagoa Menor, durante visita 

em campo no município de Três Lagoas/MS. 

(A) (B) 

(D) (C) 
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Figura 19 – Registros fotográficos das lagoas do município de Três Lagoas/MS: (A) e (B) Lagoa Menor, com 
acesso nas coordenadas geográficas 20°45'58.51"S e 51°42'25.55"O; (C) Dispositivo da rede de drenagem 
com a Lagoa do Meio como destinação final; (B) Lagoa do Meio; (C) Dispositivo da rede de drenagem com 
destinação final na Lagoa Maior; (D) Lagoa Maior. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A Prefeitura Municipal, a fim de realizar melhorias nas lagoas municipais e revitalizar 

a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor, além dos serviços de limpeza como a roçada da 

vegetação rasteira já realizado periodicamente, está investindo na remoção de 

resíduos sólidos acumulados que, de acordo com a Prefeitura, em sua maioria 

chegam por meio das galerias de drenagem (TRÊS LAGOAS, 2021a). Na Lagoa do 

(A) (B) 

(D) (C) 

(F) (E) 
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Meio também se iniciou a remoção de sedimentos sólidos das margens da lagoa, do 

entorno das tubulações da bomba de recalque que direciona água para a Lagoa Maior 

e limpeza e ampliação das bacias de contenção que cumprem a função de evitar que 

sedimentos e resíduos cheguem à lagoa, sendo áreas que sofrem com o 

assoreamento causado pelo transporte de sedimentos por meio do escoamento 

superficial (TRÊS LAGOAS, 2021b). 

  

  

  
Figura 20 – Registros fotográficos da Lagoa do Meio e Lagoa Menor. (A) Tubulação das bombas na Lagoa 
do Meio, que realiza o bombeamento de água para a Lagoa Maior; (B) Bacia de contenção na Lagoa do 
Meio, coordenadas geográficas 20°46'22.13"S e 51°42'42.37"O; (C) e (D) Segunda bacia de contenção, após 

(A) (B) 

(D) (C) 

(D) (E) 
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as obras recentes, nas coordenadas geográficas 20°46'20.51"S e 51°42'42.29"O; (E) e (F) Entorno da Lagoa 
Menor após a limpeza realizada pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

1.3.2.1 Reservatórios de Contenção de Águas Pluviais ou “Piscinões” 

Devido a problemática drenagem urbana de Três Lagoas/MS, consequente da 

topografia plana do município, para a macrodrenagem das águas pluviais há 

estruturas de grande porte com função de reservatórios para propiciar a contenção e 

infiltração das águas oriundas da drenagem, denominados como Reservatórios de 

Contenção de Águas Pluviais, também denominados por bacias de contenção ou 

popularmente conhecidos por “Piscinões”, podendo ser reservatórios de retenção ou 

de detenção de águas pluviais. 

Os reservatórios de retenção possuem volume permanente de água em seu interior, 

sendo assim é possível reutilizar a água retida para outros fins. Já os reservatórios de 

detenção possuem um armazenamento de curto prazo, possuindo vazão de saída 

menor que a da entrada, a fim de retardar o escoamento das águas pluviais. Portanto, 

os reservatórios encontram-se nos pontos mais baixos da cidade para receber a carga 

pluvial, tendo a função de evitar inundações nas vias, residências e estabelecimentos 

da região. 

Com o mesmo objetivo, no entorno da Lagoa Maior existem bacias de contenção de 

águas pluviais provenientes do escoamento superficial do entorno e, 

complementarmente, conter as águas provenientes de possíveis extravasamentos da 

lagoa, a fim de evitar alagamentos e inundações. 

Entretanto, apesar da quantidade de bacias existentes, observa-se que não suportam 

a carga pluvial, visto que frequentemente é relatado alagamentos e inundações na 

região, tornando-se uma das áreas problemáticas em relação à drenagem urbana. Na 

Figura 21 a seguir, apresenta-se as bacias de contenção localizadas no entorno da 

Lagoa Maior em Três Lagoas/MS. 
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Figura 21 – Registros fotográficos das bacias de contenção localizadas no entorno da Lagoa Maior, em 
Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

A seguir, os tópicos apresentam os Reservatórios de Contenção de Águas Pluviais ou 

“Piscinões” encontrados na sede urbana de Três Lagoas/MS que contribuem com o 

sistema de macrodrenagem pluvial do município, sendo nomeados de acordo com 

numeração ordinal (Reservatório 01 em diante), devido à ausência de placas de 

identificação em parte dos reservatórios visitados (Figura 22). 
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Figura 22 – Localização geográfica dos Reservatórios de Contenção de Águas Pluviais no município de 
Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de (DNIT, 2020); (IBGE/DGC, 2019) e (TRÊS LAGOAS, 2016). 

 Reservatório 01 

A área do Reservatório 01 possui fechamento com cercamento com mourões de 

concreto, tela para alambrado e portão de acesso, localizada na Rua Michel Thomé 

esquina com a Rua Bernardo Antônio Leite, Bairro São Jorge, especificamente nas 

coordenadas geográficas 20°46'36.29"S e 51°41'20.94"O, sendo observado a má 

conservação e falta de manutenção no cercamento (Figura 23-A). 
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Em 2018 a Prefeitura Municipal realizou uma limpeza radical no reservatório de 

contenção, que resultou na retirada de 906 caminhões de sedimentos arenosos e 

resíduos sólidos, ampliando a capacidade de retenção das águas pluviais e, após três 

anos, estão previstas novas obras para o aprofundamento de aproximadamente 

02 (dois) metros e a remoção de sedimentos dos barrancos, aumentando novamente 

sua capacidade de retenção (TRÊS LAGOAS, 2021c). 

No momento da visita em campo foi constatado a presença de um caminhão pipa no 

interior da área, possivelmente realizando a captação da água presente no 

reservatório para reaproveitamento. Ainda, foi verificada a obra de construção de um 

novo dissipador no ponto final da galeria da rede de drenagem até o reservatório de 

contenção, sendo as imagens registradas apresentadas na Figura 23, a seguir. 

  

  

(A) (B) 

(D) (C) 
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Figura 23 – Registros fotográficos do Reservatório 01: (A) Isolamento da área com tela para alambrado, 
observado a má conservação; (B) e (C) Caminhão pipa realizando a captação de água no piscinão; (D) 
Obras de infraestrutura da rede de drenagem; (E) e (F) Reservatório 01 após a ocorrência de chuvas. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho e no dia 01 de outubro de 2021. 

 Reservatório 02 

O Reservatório 02 está localizado ao lado da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

Planalto, próximo ao Córrego da Onça, na Rua 02, Jardim Planalto, especificamente 

nas coordenadas geográficas 20°48'47.17"S e 51°42'23.46"O. O piscinão encontra-se 

isolado por meio de alambrado, de modo geral em boas condições, sendo registrado 

no entorno a disposição de estruturas de galerias e observado um ponto de descarte 

irregular de resíduos sólidos, apresentados na Figura 24, a seguir. 

  
(A) (B) 

(F) (E) 
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Figura 24 – Registros fotográficos do Reservatório 02: (A) e (B) Vista geral do Reservatório 02; (C) Destaque 
ao dispositivo de redução de velocidade do escoamento das águas pluviais (D) Estruturas de tubulação da 
rede de drenagem dispostos no entorno do piscinão; (E) Ponto de descarte irregular de resíduos sólidos 
próximo ao piscinão, especificamente nas coordenadas geográficas 20°48'47.08"S e 51°42'21.23"O; (F) 
Reservatório 02 durante a ocorrência de chuvas. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho e no dia 01 de outubro de 2021. 

 Reservatório 03 

O Reservatório 03, possui placa de identificação como Reservatório de Detenção de 

Águas Pluviais Cangalha, localizado na Rua José Almícar Congro Bastos, Jardim 

Alvorada, nas coordenadas geográficas 20°47'2.61"S e 51°41'0.96"O. A estrutura é 

cercada por mourões de concreto e tela para alambrado, estando de modo geral em 

bom estado de conservação, sendo observado a estrutura de alvenaria onde 

encontra-se as bombas de recalque do reservatório. A Figura 25 a seguir, apresenta 

as estruturas do Reservatório 03 (Reservatório Cangalha). 

(D) (C) 

(E) 

(F) 
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(A) (B) 

(D) (C) 

(F) (E) 

(H) (G) 



TOMO IV - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

77 

Figura 25 – Registros fotográficos do Reservatório 03 (Reservatório Cangalha): (A) Placa de identificação 
do Reservatório de Detenção de Águas Pluviais Cangalha; (B) Cercamento do reservatório em boas 
condições; (C) Portão de acesso situado do lado oposto ao condomínio; (D) Estrutura de alvenaria onde 
encontram-se as bombas de recalque; (E) Vista do Reservatório Cangalha; (F) Destaque a infraestrutura 
da rede de drenagem; (G) e (H) Reservatório Cangalha após a ocorrência de chuva, com destaque ao 
escoamento das águas pluviais. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho e no dia 01 de outubro de 2021. 

 Reservatório 04 

O Reservatório 04 é composto por dois piscinões, localizados na Avenida Aroeira 

esquina com a Rua Abílio Siqueira Campos, Bairro Santa Luzia, ao lado do Cemitério 

Municipal, especificamente nas coordenadas geográficas 20°47'16.82"S e 

51°44'8.87"O. Os reservatórios possuem a área com fechamento com mourões de 

concreto e tela para alambrado, de forma geral em bom estado de conservação, sendo 

constatado acúmulo de água com coloração esverdeada característica de processo 

de eutrofização, bem como a presença de resíduos sólidos dispostos de forma 

espaçada, principalmente no primeiro reservatório (Figura 26-C e D). 

  

  

(A) (B) 

(D) (C) 
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Figura 26 – Registros fotográficos dos reservatórios denominados como Reservatório 04: (A) Delimitado 
com alambrado do reservatório; (B) Vista geral do primeiro reservatório observado, com a água represada 
na saída da galeria com sinais de eutrofização; (C) e (D) Resíduos sólidos dispostos de forma espaçada no 
primeiro reservatório; (E) Vista do segundo reservatório; (F) Obras sendo realizadas no reservatório 
durante a segunda visita em campo. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho, no dia 19 de agosto e no dia 01 de outubro 
de 2021. 

 Reservatório 05 

O Reservatório 05 está localizado na Avenida Ponta Porã, Setsul, especificamente 

nas coordenadas geográficas 20°48'7.00"S e 51°40'16.00"O, não possuindo nenhum 

tipo de cercamento da área ou placa de identificação, sendo constatado apenas 

infraestruturas da rede de drenagem, apresentadas na Figura 27, a seguir. 

(E) (F) 
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Figura 27 – Registros fotográficos do Reservatório 05: (A) Vista geral do reservatório; e (B) Reservatório 
após a ocorrência de chuva. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho e no dia 01 de outubro de 2021. 

 Reservatório 06 

O Reservatório 06 está localizado na Rua José Lopes Barbosa, Jardim das Acácias, 

ao lado do Hospital Regional em fase final de construção, especificamente nas 

coordenadas geográficas 20°46'21.82"S e 51°40'36.39"O, sendo constatado a 

ausência de isolamento da área por qualquer tipo de cercamento e observado a 

presença da infraestrutura de drenagem, apresentadas da Figura 28 a seguir. 

  

(A) 

(A) (B) 

(B) 
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Figura 28 – Registros fotográficos do Reservatório 06: (A) Vista geral do reservatório; (B) e (C) Destaque 
para a infraestrutura instalada da rede de drenagem das águas pluviais; (D) Perspectiva do reservatório 
com o Hospital a ser inaugurado ao fundo. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

 Reservatório 07 

O Reservatório 07, identificado como Reservatório de Detenção de Águas Pluviais 

Jardim Dourados, está localizado na Rua Maria Cândida Costa Lopes, com portão de 

acesso na esquina com a Rua José Marciano Pereira, Jardim das Paineiras, 

especificamente nas coordenadas geográficas 20°45'54.09"S e 51°42'4.02"O. 

De acordo com o SNIS (2020), o reservatório possui capacidade de 17.150 m³ e, entre 

as constatações durante a visita em campo estão que, o reservatório possui 

cercamento por alambrado de modo geral bem conservado, possui estrutura de 

alvenaria onde encontram-se as bombas de recalque e foi observado a presença de 

poucos resíduos sólidos no interior da área. A Figura 29 apresenta as estruturas e 

constatações descritas, observadas no Reservatório 07 (Reservatório Jardim 

Dourados). 

  

(D) (C) 

(A) (B) 
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Figura 29 – Registros fotográficos do Reservatório 07 (Reservatório Jardim Dourados): (A) Placa de 
identificação do Reservatório Jardim Dourados; (B) Edificação onde estão localizadas as bombas de 
recalque; (C) Delimitação da área de alambrado, em boas condições, com destaque a pintura recentemente 
retocada; (D) Vista geral do reservatório com infraestruturas da rede de drenagem; (E) Destaque aos 
resíduos sólidos registrados na área do reservatório; (F) Reservatório 07 após a ocorrência de chuva. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho, entre os dias 22 e 24 de setembro e no 
dia 01 de outubro de 2021. 

 Reservatório 08 

O Reservatório 08, denominado como Reservatório de Detenção de Águas Pluviais 

Jardim Eldorado, está localizado na Rua Rogaciano Garcia Moreira, esquina com a 

Rua Pedro Claudino da Silva, Jardim das Violetas, especificamente nas coordenadas 

geográficas 20°47'57.37"S e 51°44'9.58"O. 

A estrutura do reservatório encontra-se cercada parcialmente por muros de alvenaria 

compartilhado com as residências vizinhas e por alambrado. Entretanto foi constatado 

a ausência do portão de acesso, não isolando a área por completo. Quanto a limpeza 

do reservatório, encontra-se com vegetação rasteira alta com indícios de queimadas, 

além de resíduos sólidos dispersos pela área. A Figura 30 apresenta a estrutura do 

Reservatório 08 - Reservatório Jardim Eldorado. 

(D) (C) 

(F) (E) 
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Figura 30 – Registros fotográficos do Reservatório 08 (Reservatório Jardim Eldorado): (A) Área externa do 
reservatório, com destaque aos indícios de queimada e resíduos sólidos; (B) e (C) Reservatório após a 
ocorrência de chuva com pouco acúmulo de água, destaque a ausência do portão de acesso; (D) Vegetação 
rasteira predominante na área do reservatório. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 19 de agosto e no dia 01 de outubro de 2021. 

 Reservatório 09 

O Reservatório 09 encontra-se na Rua Calçadão dos Girassóis, Bairro Jardim 

Carandá, especificamente nas coordenadas geográficas 20°47'4.13"S e 

51°44'12.78"O.  

O cercamento da área do reservatório é composto por alambrado em boas condições 

e observa-se a vegetação rasteira predominante com indícios de queimadas e sem 

vestígios de resíduos sólidos, conforme apresentado na Figura 31. 

(A) (B) 

(D) (C) 
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Figura 31 – Registros fotográficos do Reservatório 09: (A) Cercamento da área do reservatório por meio de 
alambrado; (B) Parte interna do Reservatório 09, com predominância de vegetação rasteira. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 19 de agosto de 2021. 

 Reservatório 10 

O Reservatório 10 está localizado na Rua Rio Paraná, esquina com a Rua Ribeirão 

Palmito, Bairro Jardim Progresso, especificamente nas coordenadas geográficas 

20°46'35.38"S e 51°43'33.49"O. 

A área do reservatório é cercada por alambrado em todo o perímetro e possui portão 

de acesso, ambos em boas condições. Na parte interna, observou-se que há a 

predominância de vegetação rasteira e quanto as estruturas, possui canalização da 

rede de drenagem com dois dispositivos para reduzir a velocidade do escoamento da 

água pluvial (dissipador de energia). A Figura 32 a seguir apresenta a infraestrutura 

do Reservatório 10. 

  

(A) (B) 

(A) (B) 
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Figura 32 – Registros fotográficos do Reservatório 10: (A) Cercamento do reservatório por meio de 
alambrado; (B) Parte interna do reservatório com vegetação rasteira; (C) Saída de água pluvial das 
tubulações da rede de drenagem; (D) Tubulação para escoamento; (E) Destaque a um dos dispositivos 
para redução da velocidade da água pluvial escoada por meio da tubulação da rede de drenagem; 
(F) Reservatório após a ocorrência de chuva. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho e no dia 01 de outubro de 2021. 

 Reservatório 11 

O Reservatório 11 está localizado na Rua Rio Pombo, esquina com a Rua Ribeirão 

da Prata, Jardim Progresso, nas coordenadas geográficas 20°46'24.19"S e 

51°43'36.09"O. 

O cercamento da área do reservatório é composto por alambrado em todo o perímetro, 

possuindo portão de acesso e ambos em boas condições. Observa-se cobertura 

parcial de vegetação rasteira e indícios de erosões no solo exposto do reservatório. 

Como parte da infraestrutura o reservatório possui canalização da rede de drenagem 

da água pluvial e dispositivos para redução da velocidade do escoamento, 

apresentados a seguir na Figura 33. 

(E) (F) 

(D) (C) 
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Figura 33 – Registros fotográficos do Reservatório 11: (A) Cercamento e portão de acesso do reservatório; 
(B) e (C) Parte interna do reservatório, com dispositivos da rede de drenagem; (D) Canalização da rede de 
drenagem com destaque ao dispositivo para redução da velocidade do escoamento; (E) Início de erosão 
no solo exposto do reservatório; (F) Reservatório 11 após a ocorrência de chuva. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021, no dia 19 de agosto e no dia 01 
de outubro de 2021. 

 Reservatório 12 

O Reservatório 12, denominado como Reservatório de Detenção de Águas Pluviais 

Mais Parque, encontra-se na Rua Uruguai, esquina com a Avenida América do Sul, 

Bairro Alto da Boa Vista, nas coordenadas geográficas 20°46'8.84"S e 51°43'29.89"O. 

(A) (B) 

(D) (C) 

(F) (E) 
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A área do reservatório é cercada por meio de alambrado e possui portão de acesso, 

que no momento da visita em campo encontrava-se aberto. A parte interna do 

reservatório possui predominância de vegetação rasteira, apresentando densidade de 

forma que encobre os dispositivos da rede de drenagem das águas pluviais (Figura 

34-E). A seguir a Figura 34 apresenta as infraestruturas do Reservatório 12 

(Reservatório Mais Parque). 

  

  

  
Figura 34 – Registros fotográficos do Reservatório 12 (Reservatório Mais Parque): (A) Placa de 
identificação do reservatório; (B) Cercamento e portões de acesso do reservatório; (C) Perspectiva geral 
do reservatório; (D) e (E) Densidade da vegetação que encobre o dispositivo da rede de drenagem, 
destacado na imagem; (F) Reservatório Mais Parque após a ocorrência de chuva. 

(E) (F) 

(A) (B) 

(D) (C) 
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Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho e no dia 01 de outubro de 2021. 

 Reservatório 13 

O Reservatório 13 está localizado na Rua Brasil, esquina com a Rua Equador, Bairro 

Alto da Boa Vista, nas coordenadas geográficas 20°46'2.22"S e 51°43'28.60"O. 

A área do reservatório é cercada por alambrado em boas condições, não sendo 

observado placa de identificação. A parte interna é parcialmente coberta por 

vegetação rasteira e foi constatado resíduos sólidos dispersos na área do reservatório, 

apresentados na Figura 35. 

  

 
Figura 35 – Registros fotográficos do Reservatório 13: (A) Cercamento do reservatório; (B) Parte interna 
do reservatório, destacando-se a vegetação rasteira e os resíduos sólidos; (C) Reservatório 13 após a 
ocorrência de chuva. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 19 de agosto e no dia 01 de outubro de 2021. 

(A) (B) 

(C) 
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 Reservatório 14 

O Reservatório 14 está localizada na Alameda RM14, esquina com a Rua Maércio 

Fregulha, Bairro Alto da Boa Vista, especificamente nas coordenadas geográficas 

20°45'37.16"S e 51°43'6.55"O. 

A área do reservatório está cercada por alambrado em todo o perímetro e possui placa 

de identificação como Reservatório de Detenção de Águas Pluviais, sem 

denominação específica, fixado no portão de acesso. A infraestrutura conta também 

com dispositivos da rede de drenagem, encontrando-se, de modo geral, bem 

conservada e com cobertura parcial de vegetação rasteira, apresentados na Figura 

36. 

  

  
Figura 36 – Registros fotográficos do Reservatório 14: (A) Portões de acesso e placa de identificação do 
reservatório; (B) Parte interna do reservatório; (C) e (D) Reservatório 14 após a ocorrência de chuva. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 19 de agosto e no dia 01 de outubro de 2021. 

(A) (B) 

(D) (C) 
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 Reservatório 15 

O Reservatório 15 está localizado na Alameda Jornalista Nilo Capelo Sobrinho com a 

Rua Ana Clara Peres de Andrade, Jardim Novo Aeroporto, especificamente nas 

coordenadas geográficas 20°45'22.32"S e 51°43'1.45"O. 

O reservatório é cercado por alambrado em todo perímetro da área, sendo observado 

pouca vegetação rasteira e predominância de solo exposto, além do dispositivo da 

rede de drenagem de água pluvial, apresentados na Figura 37. 

  

 
Figura 37 – Registros fotográficos do Reservatório 15: (A) Cercamento do reservatório; (B) Parte interna 
do reservatório com o dispositivo da rede de drenagem; (C) Reservatório 15 após a ocorrência de chuva. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 19 de agosto e no dia 01 de outubro de 2021. 

 Reservatório 16 

O Reservatório 16 está localizado na Rua Maycoré, esquina com a Rua João M. 

Montalvão, Bairro Jardim Paranapungá, especificamente nas coordenadas 

geográficas 20°46'6.06"S e 51°41'1.69"O. 

(A) (B) 

(C) 
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Destaca-se que o reservatório se encontra ao lado da Estação Elevatória de Esgoto 

Bruto (EEEB) Nova Califórnia e é cercado por alambrado em toda o perímetro, em 

boas condições, não sendo observado os portões de acesso ou placa de identificação 

da estrutura, apresentando na Figura 38. 

  

  
Figura 38 – Registros fotográficos do Reservatório 16: (A) Cercamento da área do reservatório; (B) Parte 
interna, com predominância de vegetação rasteira; (C) Registro após a ocorrência de chuva no município; 
(D) Dissipador de energia do sistema de drenagem na parte interna do Reservatório 16. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 19 de agosto e no dia 01 de outubro de 2021. 

 Reservatório 17 

O Reservatório 17 está localizado na Rua Domingos Rimoli, Bairro Jardim Alvorada, 

especificamente nas coordenadas geográficas 20°46'54.94"S e 51°41'0.68"O. 

A área do reservatório é cercada por alambrado, não sendo observado os portões de 

acesso ou placa de identificação. Durante a visita em campo foi constatado cobertura 

parcial de vegetação rasteira e predominância de solo exposto, sendo os registros 

fotográficos do reservatório apresentados na Figura 39. 

(A) (B) 

(D) (C) 
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Figura 39 – Registros fotográficos do Reservatório 17: (A) Cercamento da área por alambrado; (B) 
Perspectiva geral do reservatório em período de seca; (C) e (D) Reservatório com acúmulo de água pluvial 
após a ocorrência de chuva no município. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 19 de agosto de 2021. 

 Reservatório 18 

O Reservatório 18 está localizado rente ao muro do Terraville Residencial, na Avenida 

Jari Mercante, Bairro Jardim Alvorada, especificamente nas coordenadas geográficas 

20°47'13.56"S e 51°41'0.19"O. 

O reservatório de água pluvial não possui nenhum tipo de cercamento ou identificação 

da área, sendo constatado solo arenoso e indícios de processos erosivos, podendo 

afetar diretamente o muro do condomínio devido a sua proximidade, sendo os 

registros fotográficos do Reservatório 18 apresentados a seguir (Figura 40). 

(A) (B) 

(D) (C) 
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Figura 40 – Registros fotográficos do Reservatório 18: (A) Perspectiva geral do reservatório, rente ao muro 
do residencial, ao fundo; (B) Destaques aos processos erosivos presentes no reservatório. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

 Reservatório 19 

O Reservatório 19, denominado como Reservatório de Detenção de Águas Pluviais 

Vila Alegre, está localizado na Rua Coronel Augusto Corrêa da Costa com a Avenida 

Professor João Thomes, Jardim Alvorada, especificamente nas coordenadas 

geográficas 20°47'32.38"S e 51°40'23.40"O. 

A área do reservatório é cercada por alambrado e por muros de alvenaria, fazendo 

divisa também com uma Unidade de Captação de Água (UCA). No perímetro do 

reservatório observa-se a edificação de alvenaria que abriga as bombas que realizam 

o recalque e, de modo geral, a infraestrutura do reservatório encontra-se preservada, 

sendo observado a presença de poucos resíduos sólidos. 

A seguir a Figura 41 apresenta as estruturas que pertencem ao Reservatório Vila 

Alegre (nº 19). 

  

(A) (B) 

(A) (B) 
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Figura 41 – Registros fotográficos do Reservatório 19 (Reservatório Vila Alegre): (A) Placa de identificação 
do reservatório; (B) Portões de acesso à área do reservatório; (C) Fechamento de alambrado em todo o 
perímetro da área; (D) Perspectiva geral do Reservatório Vila Alegre; (E) Destaque a estrutura da rede de 
drenagem de águas pluviais; (F) Resíduos sólidos dispostos na parte interna do reservatório; (G) 
Edificação de alvenaria para abrigo das bombas de recalque; (H) Unidade de Captação de Água (UCA) 
vizinha ao reservatório. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021 e no dia 19 de agosto de 2021. 

 Reservatório 20 

O Reservatório 20 encontra-se atrás do Condomínio Portal das Águas, com acesso 

pela continuação não pavimentada da Avenida Capitão Olinto Mancini, a poucos 

(G) (H) 

(D) (C) 

(F) (E) 
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metros da Avinda Noroeste, Bairro Jardim Angelica, especificamente nas 

coordenadas geográficas 20°48'23.43"S e 51°40'4.63"O. 

O cercamento da área é composto parte por alambrado e parte por muro de alvenaria 

com concertina, compartilhado com o Condomínio Portal das Águas. Durante visita 

em campo não foi observado portões de acesso nem placa de identificação do 

reservatório, sendo constatado a predominância de vegetação rasteira em toda a 

área. A seguir, na Figura 42 apresenta-se o Reservatório 20. 

  
Figura 42 – Registros fotográficos do Reservatório 20: (A) Em primeiro plano, o fechamento do reservatório 
por alambrado, além dos muros de alvenaria ao fundo; (B) Perspectiva geral do reservatório de águas 
pluviais. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 19 de agosto de 2021. 

 Reservatório 21 

O Reservatório 21 encontra-se atrás do Condomínio Terras de Jupiá, com acesso pela 

continuação não pavimentada da Avenida Capitão Olinto Mancini, a poucos metros 

da Avinda Noroeste, Bairro Parque Mangueiras, especificamente nas coordenadas 

geográficas 20°48'26.78"S e 51°40'10.96"O. 

A área está cercada parcialmente pelo muro de alvenaria com concertina pertencente 

ao Condomínio Terras de Jupiá, possuindo portão de acesso com fechamento através 

da amarração de fios. Observou-se durante visita em campo a predominância de 

vegetação rasteira por toda a área do reservatório apresentado na Figura 43. 

(A) (B) 
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Figura 43 – Registros fotográficos do Reservatório 21: (A) Destaque ao portão de acesso da área; (B) 
Perspectiva geral do reservatório de água pluvial; (C) Reservatório 21 após a ocorrência de chuva no 
município. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 19 de agosto e no dia 01 de outubro de 2021. 

 Reservatório 22 

O Reservatório 22 está localizado na Rua Getúlio Marquês Garcia, Vila Zuque, 

especificamente nas coordenadas geográficas 20°48'43.13"S e 51°41'49.31"O. 

A área do reservatório é cercada por alambrado em todo o perímetro, não sendo 

observado portões de acesso ou placa de identificação. Foi constatado a presença de 

dispositivos de drenagem das águas pluviais com escadaria para diminuição da 

velocidade do escoamento, além de vegetação rasteira e poucos resíduos sólidos 

dispersos pela área do reservatório, apresentado na Figura 44. 

(A) (B) 

(C) 
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Figura 44 – Registros fotográficos do Reservatório 22: (A) Cercamento por alambrado, em boas condições; 
(B) Perspectiva geral do Reservatório 22. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 19 de agosto de 2021. 

 Reservatório 23 

O Reservatório 23 encontra-se na Rua Antoniel Cardoso da Cunha, próximo a esquina 

com a Rua Oswaldo Colete, Bairro Nova Três Lagoas, especificamente nas 

coordenadas geográficas 20°48'28.25"S e 51°42'14.39"O. 

O reservatório é cercado por alambrado em todo o perímetro e não foi observado o 

portão de acesso ou placa de identificação da área, não sendo observado dispositivos 

da rede de drenagem para as águas pluviais. De modo geral a estrutura encontra-se 

preservada, sendo apresentada na Figura 45. 

  
Figura 45 – Registros fotográficos do Reservatório 23: (A) Parte do alambrado do cercamento; (B) 
Perspectiva geral do Reservatório 23. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 19 de agosto de 2021. 

(A) (B) 

(A) (B) 
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 Reservatório 24 

O Reservatório 24 encontra-se em uma rua não identificada, sendo anotado como 

referência o final da Rua José Lopes Barbosa na Vila Zuque, próximo à margem 

esquerda do Córrego da Onça e ao lado da EEEB-030 (Nova Três Lagoas III), 

especificamente nas coordenadas geográficas 20°48'48.54"S e 51°42'13.48"O. 

A área do reservatório é cercada por alambrado em todo o perímetro e em boas 

condições, não sendo observado portão de acesso ou placa de identificação da 

estrutura. Da mesma forma, observado a cobertura vegetal de espécies rasteiras e 

dispositivos de drenagem das águas pluviais, sendo apresentado o Reservatório 24 

na Figura 46. 

  
Figura 46 – Registros fotográficos do Reservatório 24: (A) Parte do cercamento do reservatório, composto 
por alambrado; (B) Perspectiva geral do Reservatório 24. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 19 de agosto de 2021. 

 Reservatório 25 

O Reservatório 25 está localizado na Rua Ângelo Melão, Bairro Jardim das Paineiras, 

ao lado da EEEB-21 Jardim das Paineiras e próximo ao Instituto Federal de Mato 

Grosso do Sul - IFMS, especificamente nas coordenadas geográficas 20°45'46.50"S 

e 51°42'14.08"O. 

O reservatório não possui cercamento próprio, possuindo apenas muro de alvenaria 

compartilhado com as propriedades vizinhas. Durante a visita em campo não foi 

identificado nenhuma estrutura da rede de drenagem ou placa de identificação da 

área, sendo os registros fotográficos apresentados na Figura 47, a seguir. 

(A) (B) 



TOMO IV - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

98 

  
Figura 47 – Registros fotográficos do Reservatório 25: (A) Perspectiva geral do reservatório denominado 
como Reservatório; (B) EEEB-21 Jardim das Paineiras, vizinha ao reservatório. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

 Reservatório 26 

O Reservatório 26 está localizado na parte interna do Condomínio Villa Dumont, com 

acesso pela Avenida Jamil Jorge Salomão, sendo o reservatório especificamente 

situado nas coordenadas 20°45'3.41"S e 51°41'40.53"O. 

Sua função é receber a carga pluvial principalmente do condomínio, evitando 

alagamentos e inundações nas vias internas. A área do reservatório é cercada por 

meio de alambrado e foi constatado cobertura parcial de vegetação rasteira. Destaca-

se que o reservatório está localizado ao lado da EEEB-022 Dumont. A seguir 

apresenta-se os registros fotográficos do Reservatório 26 na Figura 48. 

  
Figura 48 – Registros fotográficos do Reservatório 26, no Condomínio Villa Dumont. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021.   

(A) (B) 

(A) (B) 
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1.4 ESTUDO PRELIMINAR DE ÁREAS SUJEITAS A RISCOS DE ENXURRADAS, 
ALAGAMENTOS, ENCHENTES E INUNDAÇÕES 

Primeiramente, é importante conceituar as diferenças entre enxurrada, enchente, 

inundação e alagamento. Enxurrada é identificada pelo escoamento superficial 

concentrado e com alta energia de transporte, potencializada pelo grau de declividade. 

Enchente é uma elevação temporária do nível d’água no canal de drenagem atingindo 

sua cota máxima, porém, sem transbordamento. Já a inundação é o transbordamento 

das águas de um canal de drenagem, atingindo as áreas marginais. Por fim, 

alagamento consiste no acúmulo de água nas ruas e nos perímetros urbanos, 

principalmente em decorrência de problemas de drenagem. A Figura 49 apresenta a 

representação gráfica desses eventos. 

 
Figura 49 – Representação gráfica dos conceitos de enchentes, enxurradas, inundações e alagamentos. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Neste âmbito, pode-se concluir que o município de Três Lagoas/MS, por possuir 

canais de drenagem naturais no perímetro urbano, apresenta riscos de enchentes e 

inundações. Os alagamentos, conforme constatado, são muito frequentes devido à 

topografia predominantemente plana do município (que não favorece a formação de 

enxurradas), além da contribuição por impermeabilização do solo e/ou a uma rede de 

drenagem insuficiente. 

A seguir apresenta-se um compilado de informações sobre as áreas e pontos sujeitos 

a riscos de enxurradas, alagamentos, enchentes e inundações na sede urbana de 

Três Lagoas/MS, obtidas junto a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Mato 

Grosso do Sul, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito 

(SEINTRA) de Três Lagoas/MS e busca de intervenções do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso do Sul. 
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1.4.1 Pontos de Áreas Sujeitas a Riscos de Enxurradas, Alagamentos, Enchentes e 

Inundações levantados pela Defesa Civil de Três Lagoas/MS 

De acordo com a setorização de áreas caracterizadas com alto e muito alto risco a 

movimentos de massa, enchentes e inundações, advinda de relatório elaborado pelo 

Serviço Geológico do Brasil/CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) 

em 2013 e revisado em 2019, disponibilizado pela Defesa Civil, existem na sede 

municipal 7 (sete) áreas críticas sujeitas a processos hidrológicos como enxurradas, 

alagamentos, enchentes e inundações, além de diversos pontos em diferentes regiões 

da cidade de Três Lagoas/MS com maior risco de problemáticas decorrentes de 

eventos de chuva forte ou temporal, refletindo a carência ou insuficiência da rede de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, além da questão de topografia plana 

da região que dificulta o escoamento natural das águas pluviais (CPRM, 2019). 

O Quadro 5 expõe o detalhe dos setores de riscos a processos hidrológicos 

identificados pelo CPRM (2019) e a Figura 50 apresenta também os pontos críticos 

de alagamentos ou inundações identificados pela Defesa Civil. 

Quadro 5 – Setores de risco identificados pelo Serviço Geológico do Brasil/CPRM na área urbana do 
município de Três Lagoas/MS. 

Local Número do Setor Tipologia Grau de Risco 

Bairro Jardim Dourados MS_TLG_SR_01_CPRM Inundação/enxurrada Alto 

Bairro Santo André MS_TLG_SR_02_CPRM Inundação/enxurrada Alto 

Bairro JK MS_TLG_SR_03_CPRM Inundação/enxurrada Alto 

Bairro Jardim Alvorada MS_TLG_SR_04_CPRM Inundação/enxurrada Alto 

Bairro Colinos MS_TLG_SR_05_CPRM Inundação/enxurrada Alto 

Bairro São Carlos/São João MS_TLG_SR_06_CPRM Inundação/enxurrada Alto 

Vila Zuque MS_TLG_SR_07_CPRM 
Solapamento de 

margem 
Alto 

Fonte: Relatório da Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Movimentos de Massa, Enchentes e Inundações (CPRM, 
2019), disponibilizado pela Defesa Civil. 
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Figura 50 – Pontos críticos e áreas sujeitas a maior risco de enxurradas, alagamentos, enchentes e 
inundações. 
Fonte: Relatório da Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Movimentos de Massa, Enchentes e Inundações (CPRM, 
2019), disponibilizado pela Defesa Civil de Três Lagoas/MS; (DEFESA CIVIL, 2021) (IBGE/DGC, 2019) e (TRÊS LAGOAS, 2016). 

Em busca de explorar as informações disponibilizadas pela Defesa Civil referente ao 

Município de Três Lagoas/MS, a seguir apresenta-se em tópicos os relatos dos locais 

identificados pela respectiva instituição pública quanto aos processos hidrológicos 

recorrentes.  
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1.4.1.1 P01: Rotatória da Rua Antônio Estevan Leal com a Avenida Dr. Eloy Chaves – 

Jardim Novo Aeroporto 

A rotatória existente no cruzamento entre a Rua Antônio Estevan Leal e a Avenida 

Dr. Eloy Chaves, especificamente nas coordenadas geográficas 20°46'17.04"S e 

51°41'32.13"O, ponto crítico denominado como P01. 

De acordo com relatos de moradores, a rotatória é a destinação final da enxurrada 

que se forma nas vias, sendo frequentemente acometida por alagamentos, ocorrendo 

intenso acúmulo de água pluvial apesar de haver dispositivos de drenagem composto 

por meios-fios, sarjetas e bocas de lobo. Entretanto, parte das esquinas pertencentes 

a rotatória, possuem apenas meio-fio e sarjeta. A Figura 51 apresenta os registros 

fotográficos do ponto identificado como área de risco de alagamentos e inundações. 

  

 
Figura 51 – Registros fotográficos do P01, ponto crítico identificado pela Defesa Civil. (A) Vista geral da 
rotatória do P01; (B) e (C) Dispositivos de drenagem existentes na área do ponto de alagamento. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 22 e 24 de setembro de 2021.  
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1.4.1.2 P02: Rua E – Bairro Jardim Alvorada 

A região da Rua E no Bairro Jardim Alvorada, nas coordenadas geográficas 

20°47'45.14"S e 51°41'13.77"O, denominado como P02, é uma das mais 

problemáticas devido ao nível que os alagamentos atingem, sendo registrados por 

meio de marcações datadas no muro da Escola Municipal Prof.ª Maria Eulalia Vieira 

(Figura 52-A) e marcas visíveis nos muros residenciais. 

Quanto as infraestruturas de drenagem de águas pluviais da área, a rua possui bocas 

de dragão (Figura 52-B) para auxílio do escoamento e evitar alagamentos, entretanto, 

constatou-se que ocorrem com frequência nos períodos chuvosos. Durante a visita 

em campo foi observado residências com fachadas adaptadas para dificultar a entrada 

de água durante os episódios de alagamentos (Figura 52-C e D) e moradores 

relataram que a praça que se encontra na Rua E com a Rua B fica submersa em dias 

de chuva com alto nível de precipitação. 

  

  

Figura 52 – Registros fotográficos do P02, ponto crítico identificado pela Defesa Civil. (A) Registros em 
muros do nível de alagamento atingido na Rua E, bem como a data do ocorrido; (B) e (C) Residências 
adaptadas para evitar a entrada de água pluvial dos alagamentos, localizadas na Rua E (D) Dispositivos de 
drenagem devido a problemática na região. 
Fonte: Autores, a partir da visita em campo em Três Lagoas/MS e (CPRM, 2019). 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 
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1.4.1.3 P03: Córrego da Onça – Vila Zuque 

Nas proximidades da Rua Otávio Sigefredo Roriz com a Rua Rolando Lero, na Vila 

Zuque, denominado como P03, nas coordenadas geográficas 20°48'21.30"S e 

51°42'20.58"O, encontram-se residências construídas aproximadamente 5 metros de 

distância das margens do Córrego da Onça. Segundo o relatório das áreas de riscos 

elaborado pelo CPRM, apesar de não haver constatações de risco eminente durante 

a visita realizada, devido às chuvas intensas e elevação do nível da água, podem 

ocorrer processos erosivos que consequentemente causariam danos às edificações. 

As vias da área não são pavimentadas e consequentemente não possui as demais 

infraestruturas para drenagem das águas pluviais, como meio-fio, sarjeta ou caixas 

coletoras. Durante a visita em campo foi constatado a proximidade das residências e 

processos erosivos nas margens do Córrego da Onça, apresentadas na Figura 53. 

  

  
Figura 53 – Registros fotográficos do P03, ponto crítico identificado pela Defesa Civil. (A) Proximidade do 
muro residencial com as margens do Córrego da Onça; (B) e (C) Residências próximas a passarela de 
travessia do corpo hídrico e via não pavimentada; (D) Processo erosivo na margem esquerda do Córrego 
da Onça, nas coordenadas geográficas 20°48'19.04"S e 51°42'20.54"O. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 23 de novembro de 2021. 
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1.4.1.4 P04: Rua Yamaguti Kankit esquina com a Rua Irmãos Carmeschi – Jardim 

Planalto 

O cruzamento entre a Rua Yamaguti Kankit com a Rua Irmãos Carmeschi, 

especificamente nas coordenadas geográficas 20°48'34.87"S e 51°42'52.48"O, no 

Bairro Jardim Planalto, é identificado como o ponto crítico P04 e possui dispositivos 

da rede de drenagem compostos por meio-fio, sarjeta e bocas de lobo, apresentando-

se insuficientes devido ao histórico de alagamentos. Durante a visita em campo foi 

observado a altura das calçadas a fim de evitar a entrada da água da chuva nas 

residências e estabelecimentos. A Figura 54 a seguir apresenta os registros 

fotográficos do ponto crítico identificado pela Defesa Civil, realizado durante a visita 

em campo no município. 

  

  

Figura 54 – Registros fotográficos do P04, ponto crítico identificado pela Defesa Civil. (A) e (B) Vista geral 
do cruzamento identificado como P04; (C) Boca de lobo com acúmulo de matéria orgânica e resíduos 
sólidos; (D) Adaptação da calçada e boca de lobo existente, do tipo lateral. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 22 e 24 de setembro de 2021. 

1.4.1.5 P05: Rua José Amin esquina com a Rua Wilson de Carvalho Viana – Bairro 

Vila Nova 
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(D) (C) 



TOMO IV - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

106 

O ponto crítico P05 está localizado no cruzamento entre a Rua José Amin e a Rua 

Wilson de Carvalho Viana, Bairro Vila Nova, nas coordenadas geográficas 

20°46'56.05"S e 51°41'3.82"O. 

As vias em questão não possuem pavimentação e consequentemente não há 

dispositivos de drenagens instalados, como meio-fio, sarjetas ou bocas de lobo, 

tornando-se uma área propícia para a ocorrência de eventos hidrológicos, sendo os 

alagamentos mais frequentes. Ressalta-se ainda que no cruzamento está localizada 

a EEEB-14 Europa (Figura 55-C), onde ocorrem extravasamentos devido a carga 

pluvial captada pela rede de esgoto, além de 02 (dois) Reservatórios de Contenção 

de Águas Pluviais próximos. A seguir apresenta-se os registros fotográficos do ponto 

crítico denominado como P05. 

  

 
Figura 55 – Registros fotográficos do P05, ponto crítico identificado pela Defesa Civil. (A) e (B) Vista geral 
do cruzamento das vias sem pavimentação asfáltica; (C) Destaque a EEEB-014 Europa. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 23 de novembro de 2021.  
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1.4.1.6 P06: Rua Jari Mercante – Bairro Jardim Alvorada 

O P06, localizado na Rua Jari Mercante, no Bairro Jardim Alvorada, com as 

coordenadas geográficas 20°47'28.64"S e 51°41'7.41"O, situa-se no trecho da via que 

não possui pavimentação, ao qual é asfaltada somente no perímetro da área 

pertencente ao Exército, e consequentemente não possui dispositivos de drenagem 

das águas pluviais, tornando-se uma via propensa a eventos hidrológicos. 

Destaca-se ainda que no início do trecho pavimentado há a instalação de uma boca 

de dragão para auxiliar no escoamento das águas pluviais e os registros fotográficos 

são apresentados na Figura 56. 

  

  
Figura 56 – Registros fotográficos do P06, ponto crítico identificado pela Defesa Civil. (A), (B) e (C) Vista 
geral da via não pavimentada; (D) Destaque a boca de dragão localizada no início da pavimentação asfáltica 
da Av. Jari Mercante. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 23 de novembro de 2021.   
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1.4.1.7 P07: Rua Clodoaldo Garcia esquina com a Rua Odonaldo Ferreira Dutra – 

Jardim Itamarati 

O P07, ponto crítico na Rua Clodoaldo Garcia, no cruzamento com a Rua Odonaldo 

Ferreira Dutra, Bairro Jardim Itamarati, especificamente nas coordenadas geográficas 

20°48'10.97"S e 51°43'19.83"O, foi identificado pela Defesa Civil como ponto crítico 

de ocorrência de alagamentos e inundações, sendo observado em campo que as 

quadras não possuem caixas coletoras de águas pluviais, embora tenha sido 

identificado Poços de Visita (PV) da rede de drenagem no cruzamento. A seguir, a 

Figura 57 apresenta os registros fotográficos do P07. 

  

  
Figura 57 – Registros fotográficos do P07, ponto crítico identificado pela Defesa Civil. (A) Vista geral do 
cruzamento identificado como P07; (B) e (C) Acúmulo de água nas esquinas e (D) Ausência de caixas 
coletoras de águas pluviais no P07. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 22 e 24 de setembro de 2021. 

1.4.1.8 P08: Rua Urias Ribeiro – Bairro Alto da Boa Vista 

O ponto crítico de alagamentos denominado como P08, na Rua Urias Ribeiro no Bairro 

Alto da Boa Vista, especificamente nas coordenadas geográficas 20°46'12.80"S e 
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(D) (C) 
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51°43'13.11"O, possui pavimentação asfáltica e ausência de bocas de lobo, sendo os 

dispositivos de drenagem compostos somente por meio-fio e sarjetas, apresentados 

na Figura 58. 

Ressalta-se que não foi averiguado quanto a eficiência dos dispositivos de drenagem 

em relação aos problemas de alagamentos enfrentados no ponto crítico após as 

pavimentações mais recentes da via. 

  

  
Figura 58 – Registros fotográficos do P08, ponto crítico identificado pela Defesa Civil, apresentando a vista 
geral da Rua Urias Ribeiro. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 23 de novembro de 2021. 

1.4.1.9 P09: Rua Trajano dos Santos – Bairro Jardim Progresso 

O ponto crítico P09 está localizado na Rua Trajano dos Santos no Bairro Jardim 

Progresso, nas coordenadas geográficas 20°46'59.14"S e 51°43'46.91"O. 

Por imagens de satélite, utilizando a ferramenta temporal do programa Google Earth 

foi possível identificar que a via foi pavimentada recentemente, em 2021. Durante a 

visita em campo foi identificado que a via possui meio-fio, sarjeta, caixas coletoras do 
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tipo boca de lobo combinada e 01 (uma) boca de dragão como dispositivos de 

drenagem pluvial. Portanto, até a elaboração deste presente documento, não foi 

possível avaliar se as infraestruturas instaladas foram suficientes para sanar o 

problema da via quanto a drenagem no local. 

  
Figura 59 – Registros fotográficos do P09, ponto crítico identificado pela Defesa Civil, apresentando a vista 
geral da Rua Trajano dos Santos. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 23 de novembro de 2021. 

1.4.1.10 P10: Clodoaldo Garcia esquina com a Rua Manoel Pedro de Campos – 

Santos Dumont 

O cruzamento entre a Rua Clodoaldo Garcia com a Rua Manoel Pedro de Campos, 

Bairro Santo Dumont, especificamente nas coordenadas geográficas 20°47'30.47"S e 

51°42'54.53"O, identificado como ponto crítico pela Defesa Civil e denominado como 

P10, não possui caixas coletoras de águas pluviais, sendo os dispositivos de 

drenagem compostos somente por meio-fio e sarjeta e como consequência há o 

acúmulo de água na área devido à falta de declividade necessária para o escoamento 

superficial das águas pluviais. A seguir, a Figura 60 apresenta a constatação in loco 

do ponto crítico denominado como P10. 
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Figura 60 – Registros fotográficos do P10, ponto crítico identificado pela Defesa Civil. (A) e (B) Vista geral 
do cruzamento identificado como P10; (C) e (D) Ausência de caixas coletoras para escoamento das águas 
pluviais. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 22 e 24 de setembro de 2021. 

1.4.1.11 P11: Rua Baldomero Leituga esquina com a Rua Dr. Oscar Guimarães – 

Bairro Jardim Novo Aeroporto 

O ponto crítico identificado pela Defesa Civil e denominado como P11 está localizado 

no cruzamento da Rua Baldomero Leituga com a Rua Dr. Oscar Guimarães, 

especificamente nas coordenadas geográficas 20°46'13.02"S e 51°41'55.41"O no 

Bairro Jardim Novo Aeroporto.  

O local possui meio-fio e sarjetas, além de bocas de lobo em parte das esquinas, 

sendo observado o acúmulo de matéria orgânica e resíduos sólidos durante a visita 

em campo. Da mesma forma, foi constatado a pavimentação recente de uma das vias 

que compõem o cruzamento e instalação de nova caixa coletora do tipo boca de lobo 

simples, ainda não sendo averiguado a melhora na drenagem após as recentes 

instalações. As condições registradas são apresentadas na Figura 61. 
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Figura 61 – Registros fotográficos do P11, ponto crítico identificado pela Defesa Civil. (A), (B) e (C) Vista 
geral do cruzamento identificado como P11; (D) e (E) Caixas coletoras do tipo boca de lobo; (F) Boca de 
lobo instalada na via recém pavimentada, com acúmulo de matéria orgânica e resíduos sólidos. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 22 e 24 de setembro de 2021. 

1.4.1.12 P12: Rua Antônio Pineli – Vila Haro 

O P12, identificado pela Defesa Civil como um dos pontos críticos quanto a ocorrência 

de enxurradas e alagamentos, está localizado na Rua Antônio Pineli, Vila Haro, uma 

via que não possui pavimentação asfáltica ou dispositivos de drenagem instalados.  
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O ponto crítico da problemática está localizado próximo ao Restaurante Lagoa da 

Prata, nas coordenadas geográficas 20°48'15.20"S e 51°43'54.43"O, onde a água 

pluvial escoa em forma de enxurrada desde o cruzamento com a Rua Maria 

Guilhermina Esteves, aproximadamente 1,5 km de distância na direção norte e com 

maior altitude, percorrendo o trecho mais íngreme, que passa a ser nomeada como 

Rua Viçosa após o entroncamento com a Rua André Luís Donha Yarid, e acumulando 

o volume de água pluvial da região no final da via, localizado nas coordenadas 

geográficas 20°48'33.50"S e 51°44'6.30"O. 

Ressalta-se ainda que o P12, localizado em área sujeita a riscos de enchentes, 

alagamentos, enxurradas e inundações, destaca-se dos demais por haver Inquérito 

Civil aberto em 2018 pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e 

encerrado em 2020, descrito posteriormente no item 1.4.3, pág. 129. 

A seguir, a Figura 62 apresenta os registros fotográficos do ponto crítico P12, 

identificado pela Defesa Civil. 

  

  

(A) (B) 

(D) (C) 



TOMO IV - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

114 

  

  
Figura 62 – Registros fotográficos do P12, ponto crítico identificado pela Defesa Civil. (A) e (B) Trecho da 
Rua Antônio Pineli, via não pavimentada com cascalhos por qual ocorre enxurrada nos períodos chuvosos, 
próximo ao Restaurante Lagoa da Prata; (C) e (D) Residências acima do nível da via e fachadas adaptadas 
para evitar a entrada de água; (E) e (F) Trecho do prolongamento da via já nomeado como Rua Viçosa, sem 
pavimentação asfáltica e sem cascalhamento; (G) e (H) Final da Rua Viçosa. ponto mais baixo da via onde 
ocorre o acúmulo da água pluvial, sendo constatado a presença de resíduos sólidos. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 22 e 24 de setembro de 2021. 

1.4.1.13 P13: Rua Aldair Rosa de Oliveira - Bairro Interlagos 

O ponto crítico de alagamentos e inundações identificado pela Defesa Civil, 

denominado como P13, está localizado na Rua Aldair Rosa de Oliveira, no Bairro 

Interlagos, no entorno da Lagoa Maior, especificamente nas coordenadas geográficas 

20°46'44.30"S e 51°43'0.72"O.  

Neste trecho da via observa-se a instalação de pavimentação asfáltica, além de meio-

fio, sarjetas e dispositivos de drenagem que encaminham a água pluvial diretamente 

para a lagoa ou para as bacias de contenção localizadas ao redor (Figura 63). 

Ressalta-se que a região da Lagoa Maior frequentemente é acometida por 

alagamentos e inundações, sendo um dos pontos críticos do município e evidenciando 

uma drenagem insuficiente. 
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Figura 63 – Registros fotográficos do P13, ponto crítico identificado pela Defesa Civil, apresentando a vista 
geral do da Rua Aldair Rosa de Oliveira. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 23 de novembro de 2021. 

1.4.1.14 P14: Rua Luís Corrêa da Silveira esquina com a Rua Manoel Pedro de 

Campos – Bairro Jardim Brasília 

O P14 está localizado na Rua Luís Corrêa da Silveira esquina com a Rua Manoel 

Pedro de Campos, Bairro Jardim Brasília, situado nas coordenadas geográficas 

20°48’20.47”S e 51°41'26.41"O, próximo às margens do Córrego Brasília no trecho 

com leito canalizado. Devido à ausência de pavimentação asfáltica as ruas não 

possuem dispositivos de drenagem instalados, contando apenas com a declividade 

natural para o escoamento superficial das águas pluviais. Ainda foi constatado que 

próximo ao ponto há vias pavimentadas que contribuem com o escoamento superficial 

até o ponto crítico, visto que a pavimentação altera a taxa de infiltração do solo. 

A seguir, apresenta-se na Figura 64 os registros fotográficos do ponto crítico 

identificado como P14. 
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Figura 64 – Registros fotográficos do P14, ponto crítico identificado pela Defesa Civil. (A) e (B) Vista geral 
das vias não pavimentadas do P14, margem direita do córrego; (C) e (D) Trecho canalizado do Córrego 
Brasília; (E) Ponto em declividade para escoamento superficial das águas pluviais no curso hídrico; 
(F) Vias pavimentadas na margem esquerda do Córrego Brasília. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 23 de novembro de 2021. 

1.4.1.15 P15: Rua Rogaciano Gomes Moreira esquina com a Rua Olivia Garcia 

Dias – Bairro Jardim das Violetas 

O ponto crítico denominado com P15 está localizado na Rua Rogaciano Gomes 

Moreira esquina com a Rua Olivia Garcia Dias, Bairro Jardim das Violetas, nas 
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coordenadas geográficas 20°47'49.07"S e 51°44'24.05"O. As vias em questão não 

possuem pavimentação asfáltica, bem como não possuem dispositivos de drenagem 

de águas pluviais, contribuindo para a ocorrência de eventos hidrológicos, sendo os 

registros fotográficos apresentados na Figura 65. 

  

 
Figura 65 – Registros fotográficos do P15, ponto crítico identificado pela Defesa Civil, apresentando a vista 
geral do cruzamento das vias. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 23 de novembro de 2021.  

1.4.1.16 P16: Rotatória da Avenida Filinto Müller com a Rua Maria Cândida Costa 

Lopes – Bairro Jardim Novo Aeroporto 

O ponto crítico denominado como P16 está localizado na rotatória da Avenida Filinto 

Müller no cruzamento com a Rua Maria Cândida Costa Lopes, Bairro Jardim Novo 

Aeroporto, nas coordenadas geográficas 20°45'58.92"S e 51°41'56.51"O.  

Nas ruas que compõem o cruzamento foi observado a presença de dispositivos de 

drenagem como meio-fio, sarjeta, sarjetão e caixas coletoras de água pluvial, além de 

constatado que a Rua Maria Cândida Lopes foi recentemente pavimentada e instalado 
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novas bocas de lobo, não sendo possível identificar as melhorias quanto a drenagem 

pluvial após a realização das obras.  

Ainda foi observado a presença de resíduos orgânicos como folhas das árvores e 

outros resíduos sólidos na parte interna das bocas de lobo existentes nas vias, o que 

prejudica o funcionamento das mesmas caso não haja limpeza periódica. A seguir, a 

Figura 66 apresenta os registros fotográficos do P16 durante a visita em campo no 

município de Três Lagoas/MS. 

  

  

  

(A) (B) 

(D) (C) 

(F) (E) 
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Figura 66 – Registros fotográficos do P16, ponto crítico identificado pela Defesa Civil. (A) Vista geral da 
rotatória no ponto crítico P16; (B) Sarjetão na esquina entre a Avenida Filinto Müller e a Rua Maria Cândida 
Costa Lopes; (C) Acúmulo de água em esquina que possui caixa coletora de água; (D) Bocas de lobo 
existentes na Rua Maria Cândida Costa Lopes; (E) e (F) Caixa coletora de água pluvial existente na Avenida 
Filinto Müller, destacando-se a presença de resíduos orgânicos e resíduos sólidos em seu interior. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 22 e 24 de setembro de 2021. 

1.4.1.17 P17: Rua Diógenes Marquês – Bairro Vila Guanabara 

O ponto crítico denominado como P17 está localizado na Rua Diógenes Marquês, 

entre a Rua Antônio Custódio de Oliveira e Rua Said Adib, no Bairro Vila Guanabara, 

nas coordenadas geográficas 20°48'35.68"S e 51°43'10.89"O.  

A rua em questão e as ruas de entorno não possuem pavimentação asfáltica, 

consequentemente não havendo dispositivos para a rede de drenagem e tornando-se 

um ponto propício para a ocorrência de eventos hidrológicos, principalmente 

alagamentos devido a pouca variação de altimetria, sendo os registros fotográficos 

apresentados na Figura 67. 

  
Figura 67 – Registros fotográficos do P17, ponto crítico identificado pela Defesa Civil, apresentando a vista 
geral do da Rua Diógenes Marquês. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 23 de novembro de 2021. 

1.4.1.18 P18: Rua Ângelo Melão – Bairro Jardim das Paineiras 

O P18, ponto crítico identificado pela Defesa Civil, está localizado na Rua Ângelo 

Melão, Bairro Jardim das Paineiras, próximo ao Instituto Federal de Mato Grosso do 

Sul – IFMS, nas coordenadas geográficas 20°45'51.17"S e 51°42'17.78"O.  

A via em questão atualmente está pavimentada e não possui caixas coletoras de 

águas pluviais, tendo somente meio-fio e sarjeta como dispositivos de drenagem. 

Durante a visita em campo não foi possível constatar a eficiência das melhorias 

(B) (A) 
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aplicadas referente ao sistema de drenagem e ressalta-se ainda a existência de um 

piscinão próximo ao local (R25, descrito no item 1.3.2.1.25, pág. 97), sendo os 

registros fotográficos do P18 apresentados na Figura 68. 

  

  
Figura 68 – Registros fotográficos do P18, ponto crítico identificado pela Defesa Civil na Rua Ângelo Melão, 
possuindo pavimentação asfáltica recente e dispositivos de drenagem compostos apenas por meio-fio e 
sarjetas. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 22 e 24 de setembro de 2021. 

1.4.1.19 P19: Rua Fariza Zaguir com a Rua Querubino Pereira dos Santos – Bairro 

Jardim Paranapungá 

O ponto crítico denominado com P19 está localizado no cruzamento da Rua Fariza 

Zaquir com a Rua Querubino Pereira dos Santos, Bairro Jardim Paranapungá, nas 

coordenadas geográficas 20°46'15.93"S e 51°41'17.26"O. 

O cruzamento é formado por vias pavimentadas e não pavimentadas, se tornando um 

ponto de alagamento devido ao escoamento superficial das águas pluviais. Durante a 

visita em campo foram observados o acúmulo de sedimentos arenosos transportados 

pela água pluvial, além de bocas de lobo com acúmulo de resíduos, que influenciam 

(A) 

(D) (C) 

(B) 
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na drenagem, ou danificadas, oferecendo riscos aos pedestres, expondo a falta de 

manutenção nas infraestruturas (Figura 69). 

  

  
Figura 69 – Registros fotográficos do P19, ponto crítico identificado pela Defesa Civil. (A) e (B) Cruzamento 
das vias com acúmulo de sedimentos arenosos; (C) Boca de lobo danificada, sem gradeamento; (D) Bocas 
de lobo com acúmulo de folhas e sedimentos arenosos. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 23 de novembro de 2021. 

1.4.2 Pontos de Áreas Sujeitas a Riscos de Enxurradas, Alagamentos, Enchentes e 

Inundações levantados pela SEINTRA 

Na busca de informações referente às áreas de riscos existentes em Três Lagoas/MS, 

foi solicitado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito - 

SEINTRA a indicação dos pontos ou áreas problemáticas em relação a ocorrência de 

eventos hidrológicos, tais como: enxurradas, alagamentos, enchentes ou inundações. 

A seguir, a Figura 70 apresenta as áreas sujeitas a riscos que foram indicadas pelo 

setor público e nos tópicos seguintes são descritos cada uma das vias. 

(D) (C) 

(B) (A) 
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Figura 70 – Áreas sujeitas a risco de eventos hidrológicos identificados pela SEINTRA de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de (SEINTRA, 2021). 

1.4.2.1  Rua Ângelo Melão 

A SEINTRA apontou como área sujeita a riscos de eventos hidrológicos a Rua Ângelo 

Melão, em trecho delimitado do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS até o 

cruzamento com a Avenida Filinto Müller. Ressalta-se que a Defesa Civil também 

indica a mesma localidade, descrito no presente diagnóstico como P18 (1.4.1.18, pág. 

119) e, assim como descrito anteriormente, a via em questão foi recentemente 
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pavimentada e até o período de novembro de 2021 não houve verificação da solução 

do problema, sendo observado que, apesar da pavimentação, não foram implantados 

outros tipos de dispositivos de drenagem além de meio-fio e sarjetas. A seguir, 

apresenta-se na Figura 71 o trecho da Rua Ângelo Melão indicada como área sujeita 

a riscos de enxurradas, alagamentos, enchentes ou inundações. 

 
Figura 71 – Rua Ângelo Melão, trecho identificado como área sujeita a riscos pela SEINTRA de Três 
Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de SEINTRA (2021).   
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1.4.2.2 Avenida Filinto Müller 

O trecho da Avenida Filinto Müller indicado pela SEINTRA como área sujeita a riscos 

vai desde o cruzamento com a Rua Ângelo Melão até o cruzamento com a Rua José 

Almícar Congro Bastos, área próxima a outros dois pontos identificados pela Defesa 

Civil como pontos críticos em relação a drenagem de águas pluviais, sendo eles: o 

P16 também na Avenida Filinto Müller (ver item 1.4.1.16, pág. 117) e próximo ao P11, 

localizado na Avenida Baldomero Leituga (item 1.4.1.11, pág. 111).  

Conforme foi constatado durante a visita técnica no município de Três Lagoas/MS, a 

avenida em questão possui caixas coletoras de águas pluviais além das estruturas de 

meio-fio e sarjetas, portanto, as infraestruturas instaladas mostram-se insuficientes 

para uma drenagem efetiva. 

A Figura 72 apresenta o trecho delimitado pela SEINTRA como área sujeita a 

alagamentos. 
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Figura 72 – Avenida Filinto Müller, trecho identificado como área sujeita a riscos pela SEINTRA de Três 
Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da SEINTRA (2021). 

1.4.2.3 Avenida Capitão Olinto Mancini 

A Avenida Capitão Olinto Mancini, no trecho identificado como área sujeita a riscos de 

enchentes, enxurradas, inundações ou alagamentos, é delimitado entre o cruzamento 

com a Rua Duque de Caxias e o cruzamento com a Avenida Filinto Müller, próximo a 

Lagoa Maior. 
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A partir da ferramenta Street View, a partir de imagens de 2019, foi constatado que a 

via possui meio-fio e sarjetas em todo trecho e parte das quadras possui caixas 

coletoras de águas pluviais do tipo boca de lobo. Considerando os problemas de 

drenagem que acometem a área em períodos chuvosos, as infraestruturas existentes 

mostram-se insuficientes para realização do serviço. 

 
Figura 73 – Avenida Capitão Olinto Mancini, trecho identificado como área sujeita a riscos pela SEINTRA 
de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da SEINTRA (2021).   



TOMO IV - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

127 

1.4.2.4 Avenida Jari Mercante 

O trecho identificado como área sujeita a riscos da Avenida Jari Mercante é delimitada 

a partir do cruzamento com a Rua Coronel João Gonçalves de Oliveira até o 

cruzamento com a Avenida Capitão Olinto Mancini. Ressalta-se que devido a 

problemática da região quanto a drenagem das águas pluviais, além de meio-fio, 

sarjetas e bocas de lobo, a via possui ainda a instalação de 03 (três) bocas de dragão 

e mais 01 (uma) boca de dragão está instalada no entroncamento com a Rua Alfredo 

Justino, que auxiliam no escoamento. Ressalta-se ainda que a Defesa Civil apontou 

como ponto crítico o trecho não pavimentado da via, identificado como P06 (ver item 

1.4.1.6, pág. 106), além da proximidade com a Rua E (P02 dos pontos críticos 

identificados pela Defesa Civil, item 1.4.1.2, pág. 103), outrora apontada como uma 

das regiões da cidade mais afetadas durante os períodos chuvosos. 
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Figura 74 – Avenida Jari Mercante, trecho identificado como área sujeita a riscos pela SEINTRA de Três 
Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da SEINTRA (2021). 
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Figura 75 – Avenida Jari Mercante, sendo: (A) Boca de dragão localizada na esquina com a Rua Coronel 
João Gonçalves de Oliveira nas coordenadas geográficas 20°47'36.15"S e 51°41'11.96"O; (B) Boca de 
dragão localizada nas coordenadas geográficas 20°47'42.92"S e 51°41'16.07"O; (C) Boca de dragão 
localizada nas coordenadas geográficas 20°47'43.90"S e 51°41'16.71"O; (D) Boca de dragão localizada na 
esquina da Rua Alfredo Justino com a Avenida Jari Mercante, nas coordenadas geográficas 20°47'39.99"S 
e 51°41'13.99"O. 
Fonte: Autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. 

1.4.3 Pontos de Áreas Sujeitas a Riscos de Enxurradas, Alagamentos, Enchentes e 

Inundações com intervenções do Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

do Sul 

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um Inquérito Civil em 2018, 

com intuito de apurar os danos ambientais decorrentes das fortes chuvas que 

atingiram Três Lagoas/MS, causando prejuízos em ruas e avenidas da cidade e aos 

moradores, devido ao volume da água pluvial que resultou em perdas materiais em 

residências da Vila Haro, especialmente na Rua Antônio Pineli. 

Conforme apresentado no item 1.4.1.12 (pág. 112), a via em questão frequentemente 

é acometida por eventos hidrológicos no período chuvoso, ocorrendo enchentes, 

(B) (A) 

(D) (C) 
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enxurradas, inundações e alagamentos. Portanto o MPMS averiguou os fatos para 

requisitar que providências fossem tomadas a fim de sanar a problemática da região. 

No inquérito foram anexadas matérias jornalísticas das ocorrências e depoimentos de 

moradores, sendo constatado que em dias chuvosos, a água pluvial escoa desde a 

Rua Maria Guilhermina Esteves, aproximadamente 1,5 km de distância na direção 

norte, formando uma enxurrada. Os moradores ainda relatam que ocorrem 

inundações nas residências, causando perdas materiais e impedindo que saiam de 

casa. 

Ainda de acordo com o inquérito, em 2018 havia proposta de investimento por parte 

da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS no projeto de implantação da Drenagem 

Urbana Sustentável, com investimento de aproximadamente R$ 47,5 milhões de reais, 

que beneficiaria cerca de 30.000 habitantes da região da microbacia hidrográfica do 

Córrego Japão, abrangendo os bairros Guanabara, São Carlos, Vila Haro, São João 

e Santos Dumont. De acordo com a SEINTRA em resposta anexada no inquérito, o 

projeto estava em etapa de análise do Programa de Saneamento Avançar Cidades. 

A fim de averiguar a situação no Bairro Vila Haro, em 2019 foi realizado uma vistoria 

no quadrante delimitado pela Rua Antônio Pineli, Rua Ostiano Neves Alexandria e a 

rua atualmente denominada como Rogaciano Garcia Moreira, apresentado na Figura 

76. 
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Figura 76 – Quadrante delimitado para vistoria referente ao Inquérito Civil instaurado pelo Ministério 
Público de Mato Grosso do Sul, em 2019. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir do Inquérito Civil do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (2020). 

No relatório foram apresentados os registros fotográficos das vias sem pavimentação 

asfáltica e o cascalhamento da quadra da Rua Antônio Pineli, na qual está localizado 

o Restaurante Lagoa da Prata, com a finalidade de não comprometer o tráfego de 

veículos, visto que o escoamento superficial ocasiona processos erosivos (Figura 

77- A). Já o prolongamento da via possui alteração no nome, sendo nomeada como 

Rua Viçosa após o entroncamento com a Rua André Luís Donha Yarid, o qual é o 

trecho mais íngreme da via e não possui cascalhamento. No ano em que foi realizado 
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o relatório, sulcos e ravinas foram identificados pela equipe técnica, sendo estes 

processos erosivos decorrentes da ação do escoamento superficial das águas pluviais 

(Figura 77-B). 

A Figura 77 apresenta os registros fotográficos de 2019 para a elaboração do relatório 

referente ao Inquérito Civil instaurado pelo MPMS e registros fotográficos para o 

Diagnóstico Situacional em 2021, para a atualização do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, para fins comparativos. 

  

  
Figura 77 – Via sem pavimentação asfáltica, sendo: (A) Rua Antônio Pineli, próximo ao Restaurante Lagoa 
da Prata, recém depositado os cascalhos em 2019; (B) Registro fotográfico do prolongamento da via 
nomeado como Rua Viçosa, apresentando o trecho final do cascalhamento e ao fundo os processos 
erosivos diagnosticados em 2019; (C) Rua Antônio Pineli em 2021, com cascalhamento; (D) Trecho da Rua 
Viçosa em 2021, sem cascalhamento e observado poucos processos erosivos. 
Fonte: Autores e Inquérito Civil do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (2020). 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada entre os dias 22 e 24 de setembro de 2021. 

Durante a visita para elaboração do relatório em 2019, foram identificadas duas lagoas 

que recebiam a carga pluvial proveniente da região, sendo uma em área de pastagem 

de propriedade privada (Lagoa 02) e outra mais adiante no sentido do fluxo do 

escoamento, próxima a via (Lagoa 01), apresentadas na Figura 78. Destaca-se ainda 

que foi averiguado a inexistência de dispositivos de drenagem na região e a deposição 

irregular de resíduos sólidos diversos nas vias públicas. 

(D) 

(A) 

(C) 

(B) 
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Figura 78 – Lagoas identificadas durante a vistoria referente ao Inquérito Civil instaurado pelo Ministério 
Público de Mato Grosso do Sul, em 2019. 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do Inquérito Civil do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (2020). 

Por fim, o relatório recomenda como medidas emergenciais que seja feita a 

identificação e autuação dos responsáveis pelo descarte inadequado de resíduos 

sólidos, bem como a retirada dos mesmos; realizar manutenção periódica das vias 

públicas até que seja feita a implantação do sistema de drenagem e pavimentação 

asfáltica no local; e a implantação do sistema de micro e macrodrenagem na região, 

além da pavimentação asfáltica, a fim de interromper os processos erosivos 

decorrentes do escoamento superficial das águas pluviais nas vias públicas. 

O MPMS, no fechamento do Inquérito Civil em janeiro de 2020, requisitou que o 

município apresentasse em um prazo de 06 (seis) meses o projeto de infraestrutura 

especificamente para a região da Vila Haro, referente a implantação dos dispositivos 

de drenagem e que a sua execução iniciasse em um prazo de 12 (doze) meses, além 

da implantar a pavimentação asfáltica da via denominada como Rua Antônio Pineli e 

Rua Viçosa, ressaltando que o não cumprimento das medidas estabelecidas 

acarretaria a aplicação de multa ao município. 

Entretanto, conforme apresentado no presente documento, a Rua Antônio Pineli e Rua 

Viçosa até novembro de 2021, encontram-se nas mesmas condições apresentadas e 
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averiguadas durante o Inquérito Civil no período de 2018 a 2020, permanecendo como 

um ponto crítico com risco de enxurradas e alagamentos, com ocorrência frequente 

destes em eventos hidrológicos, não sendo iniciado as obras para implantação das 

infraestruturas da rede de drenagem e seus dispositivos, assim como ainda não 

possui pavimentação asfáltica, medidas que foram estabelecidas para sanar os 

problemas recorrentes de drenagem na região, que ocorrem nos períodos chuvosos. 

1.5 IDENTIFICAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS 

A execução de projetos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas demandam 

investimentos de altos valores, tornando inviável para o município a implantação de 

um sistema de drenagem sem subsídio financeiro do Governo Federal, do Estado ou 

de outras entidades. 

Neste sentindo, foi verificada a Lei Municipal nº 3.520, de 16 de julho de 2019, que 

autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo junto a Corporação 

Andina de Fomento (CAF) e a Lei Municipal nº 3.521 de 16 de julho de 2019, que 

autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica 

Federal, no âmbito do Programa Avançar Cidades – Saneamento – Financiamento. 

A CAF, intitulada como Banco de Desenvolvimento da América Latina, com sede 

localizada em Caracas, capital da Venezuela, visa promover o desenvolvimento 

sustentável e a integração regional na América Latina através de financiamentos de 

projetos dos setores públicos e privados e outros serviços especializados, atuando em 

19 países latino-americanos, dentre eles o Brasil (CAF, 2021). 

Segundo o projeto, foi aprovado o empréstimo de 50 milhões de dólares americanos 

em setembro de 2019, que convertendo para a moeda brasileira, o investimento era 

de aproximadamente R$ 203 milhões1, com programação do início das obras em 2020 

e término em um período de cinco anos (TRÊS LAGOAS, 2021d). 

Já o Programa Avançar Cidades – Saneamento – Financiamento, do Governo 

Federal, tem como objetivo promover a melhoria do saneamento básico do país 

através de operações de crédito para financiar as ações (BRASIL, 2021). 

 
1 Taxa de câmbio: US$1,00 (Dólar dos Estados Unidos/USD) equivalente a R$4,0625 (Real/BRL) em 11 de setembro de 2019, 

data da aprovação do empréstimo, consultado por meio do Conversor de Moedas do Banco Central do Brasil. 
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O projeto de macrodrenagem das águas pluviais de Três Lagoas/MS, a partir do 

investimento de R$ 50 milhões junto a Caixa Econômica Federal, prevê obras em 

pontos críticos do município quanto a enchentes, inundações e alagamentos, 

principalmente na região das sub-bacias do Córrego Japão e do Córrego Onça, 

contemplando áreas residenciais como Chácara Imperial, Chácara Eldorado, Vila 

Haro, Vila Santa Terezinha, Santos Dumont, São Carlos, Guanabara, Vila Carioca e 

São João (TRÊS LAGOAS, 2019). A Lei municipal nº 3.692, de 14 de julho de 2020, 

incluiu as obras de macrodrenagem na lista de metas e prioridades do orçamento 

anual de 2021 e as obras começaram no referido ano em diversas ruas do município. 

Quanto ao planejamento, em 2016 foi criado o Plano de Ação Três Lagoas 

Sustentável, elaborado por meio de uma parceria firmada entre Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), Instituto Arapyaú, Instituto Votorantim, Fibria, CAIXA e Prefeitura Municipal.  

O BID apoia cidades de médio porte da América Latina e Caribe para desenvolvimento 

de estratégias sustentáveis, por meio da Iniciativa Cidades Emergentes e 

Sustentáveis (ICES), realizando uma avaliação para identificar, organizar e priorizar 

projetos socioeconômicos e de infraestrutura, sendo possível definir propostas para a 

melhoria na qualidade de vida da população (SYNERGIA, 2021). 

A iniciativa é dividida em duas etapas, sendo a primeira etapa abrangendo o 

diagnóstico, priorização e plano de ação contendo propostas de intervenções nas 

áreas críticas identificadas. A segunda etapa é composta por três fases, incluindo pré-

investimento, monitoramento e investimento para execução do plano. 

Sendo assim, o Plano de Ação Três Lagoas Sustentável traz diretrizes referentes ao 

sistema de drenagem urbana, afirmando a necessidade de ampliação da 

infraestrutura a fim de evitar alagamentos e inundações na sede urbana do município. 

Dentre as diretrizes de planejamento da macrodrenagem de Três Lagoas/MS, o Plano 

de Ação e o Plano Diretor do município propõem a elaboração do Plano Diretor de 

Drenagem Urbana (PDDU), que tem como objetivo projetos e execuções de obras na 

rede de drenagem, bem como ações preventivas e corretivas de processos erosivos, 

inundações, alagamentos e outros processos hidrológicos nos corpos hídricos 

existentes no município (BID et al., 2016). 
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Em relação às diretrizes de gestão e informação para drenagem e saneamento, o 

Plano de Ação propõe a criação do Departamento Municipal de Drenagem de Três 

Lagoas/MS com a responsabilidade de desenvolver e implantar um sistema 

sustentável de drenagem e manejo de águas pluviais, realizando diagnósticos, 

estudos e pesquisas voltados ao tema, bem como elaborar e manter atualizado o 

cadastro da rede, gerenciar as obras de micro e macrodrenagem, coordenando, 

supervisionando e fiscalizando a execução dos projetos, além de realizar serviços de 

manutenção para garantir o bom funcionamento do sistema (BID et al., 2016). 

O Plano de Ação (BID et al., 2016) ainda propõe a elaboração do Manual Técnico de 

Drenagem Urbana, contendo definições e orientações relacionadas à drenagem 

urbana, não apenas trazendo informações à população, mas também a fim de 

estabelecer parâmetros para atuação e fiscalização das autoridades municipais. 

Entretanto, não foram obtidas informações sobre o andamento das diretrizes e ações 

propostas no Plano de Ação Três Lagoas Sustentável relacionadas ao planejamento, 

gestão e informação, sendo averiguado que até o presente momento da elaboração 

deste diagnóstico para atualização do PMSB de Três Lagoas/MS, as diretrizes não 

foram implantadas e quanto aos investimentos na rede de drenagem, obras estão 

sendo realizadas em diversas regiões do município.
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2 PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA ACERCA DO SISTEMA DE 
DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

A fim de promover a participação e representação da população no processo de 

atualização e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município 

de Três Lagoas/MS, durante a etapa de campo do Diagnóstico Situacional foram 

percorridas as áreas urbanas e rurais do município a fim de conhecer e integrar ao 

Plano a percepção da população sobre o saneamento básico, que tem a drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas como uma de suas vertentes. 

Neste sentido, foram realizadas entrevistas com pessoas residentes na sede urbana, 

distritos e assentamentos rurais, a fim de colher relatos sobre questões ligadas a 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, possíveis problemas relacionados a 

manutenção e limpeza, odores originados de dispositivos de drenagem, percepção 

quanto a qualidade da drenagem, entre outros aspectos relacionados à drenagem, 

tanto na esfera estrutural quanto institucional e operacional. 

Estas informações contribuíram para o detalhamento da situação atual do município 

quanto ao sistema de drenagem aqui descrito e certamente serão consideradas e 

orientarão o planejamento e priorização de ações, bem como a tomada de decisões 

durante as etapas consecutivas da revisão e atualização do PMSB. 

Portanto, este subcapítulo busca apresentar de forma sintética as principais 

informações obtidas, características e pontos específicos à cada localidade, além de 

expor alguns registros fotográficos das entrevistas realizadas e áreas percorridas 

durante a visita in loco no intuito de envolver a população três-lagoense da sede 

urbana (Quadro 6), dos distritos urbanos de Arapuá (Quadro 7) e Garcias (Quadro 8), 

além das áreas rurais representadas pelos Projetos de Assentamentos Piaba, Pontal 

do Faia e Vinte de Março (Quadro 9 ao Quadro 11). 
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Quadro 6 - Síntese das entrevistas realizadas na sede urbana do município de Três Lagoas/MS. 

SEDE URBANA DE TRÊS LAGOAS/MS 
• A sede urbana do município de Três Lagoas/MS é 

dotada de rede de energia elétrica, sistema de 

abastecimento de água e a maioria das vias são 

pavimentadas; 

• Parte dos entrevistados afirmam ter tido dengue ou 

conhecer alguém que tenha contraído a doença; 

• A maioria dos entrevistados relatam a ocorrência de 

alagamentos, com alta frequência; 

• Nem todos os entrevistados possuem área não 

construída ou pavimentada em sua propriedade; 

• Parte significativa dos entrevistados afirmam que não 

há bueiros ou bocas de lobo em seu bairro, bem como 

os que possuem afirmam que estão em estado 

Regular e não se encontram limpas; 

• A maioria dos entrevistados não relatam odores vindo 

das bocas de lobo; 

• Os entrevistados que possuem dispositivos da rede 

de drenagem na região em que residem classificam o 

serviço de drenagem do município somente como de 

Regular a Péssimo. 

 

  
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 7 - Síntese das entrevistas realizadas no distrito de Arapuá, em 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. Porém, 

não possui sistema de esgotamento sanitário; 

• Dos entrevistados, todos afirmaram não possuir 

bueiros ou bocas de lobo nas vias para a drenagem 

urbana; 

• A maioria dos entrevistados não relatam a ocorrência 

de alagamentos com frequência; 

• Os entrevistados possuem área sem construção ou 

pavimentação em suas residências; 

• Dentre os entrevistados, a maioria afirma já ter 

contraído dengue ou conhecer alguém que contraiu; 

• Parte dos residentes do distrito classificam a 

drenagem como Boa e a maioria considera como 

Regular ou Ruim. 
 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 12 de agosto de 2021.  
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Quadro 8 - Síntese das entrevistas realizadas no distrito de Garcias, em Três Lagoas/MS. 

DISTRITO DE GARCIAS 
•  As vias do Distrito de Garcias 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, e não possui sistema de esgotamento 

sanitário; 

• As vias do distrito não são pavimentadas; 

• Os entrevistados afirmam não possuir bueiros ou 

bocas de lobo nas vias, bem como não existem outros 

tipos de dispositivos para o serviço de drenagem 

urbana; 

• Nenhum dos entrevistados relatam a ocorrência de 

alagamentos; 

• Todos os entrevistados possuem área sem 

construção ou pavimentação em suas residências; 

• Os entrevistados afirmam já terem contraído dengue 

ou conhecer alguém que já tenha contraído; 

• Os residentes consideram a drenagem das águas 

pluviais do distrito como Boa ou Regular. 

 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 12 de agosto de 2021. 

  



TOMO IV - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

141 

Quadro 9 - Síntese das entrevistas realizadas no Projeto de Reassentamento Piaba, em Três Lagoas/MS. 

PROJETO DE REASSENTAMENTO PIABA 
• O Reassentamento Piaba dispõe de energia elétrica, 

as vias possuem iluminação pública e a população 

possui abastecimento de água através de poços 

individuais e comunitários; 

• As vias não são pavimentadas, consequentemente 

não possuem bueiros ou bocas de lobo nem outros 

dispositivos de drenagem; 

• Os entrevistados afirmam possuir medidas de 

controle de drenagem na região, como curvas de 

nível, valas de drenagem, barragens etc. 

• De modo geral os entrevistados classificam os 

mecanismos de drenagem como regulares; 

• Nenhum dos entrevistados relatam alagamentos 

próximos a suas propriedades; 

• De acordo com os residentes os cursos hídricos 

próximos não estão assoreados e não relatam a 

ocorrência de inundações; 

• Nenhum entrevistado relata a ocorrência de 

processos erosivos em suas propriedades; 

• Um dos entrevistados afirma possuir mecanismo para 

reaproveitamento de água; 

• Parte dos entrevistados afirmar já terem contraído 

dengue ou conhecer alguém que já tenha contraído; 

• Os residentes entrevistados classificam a drenagem 

da região como Regular. 

 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 12 de agosto de 2021. 
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Quadro 10 - Síntese das entrevistas realizadas no Projeto de Assentamento Pontal do Faia, em Três 
Lagoas/MS. 

PROJETO DE ASSENTAMENTO PONTAL DO FAIA 
• O Assentamento Pontal do Faia é atendido com rede 

de energia elétrica; a captação de água para consumo 

é feita a partir de poços individuais ou comunitários; e 

não  possui sistema de esgotamento sanitário; 

• As vias do assentamento não são pavimentadas e 

não possuem bueiros ou bocas de lobo, bem como 

não possuem outros dispositivos de drenagem 

pluvial; 

• Os entrevistados não relatam alagamentos próximo a 

suas propriedades ou na região do assentamento; 

• Nenhum dos entrevistados afirmou possuir 

mecanismo para reaproveitamento da água; 

• Dentre os entrevistados, parte nunca contraiu dengue 

ou não conhece alguém que tenha contraído; 

• Os entrevistados afirmam que os cursos hídricos não 

se encontram assoreados e relatam a ocorrência de 

inundações em época de cheia; 

• Não foi relatado nenhum processo erosivo em suas 

propriedades; 

• Os assentados afirmam não possuir nenhum tipo de 

mecanismo para a drenagem na região do 

assentamento; 

•  De forma geral classificam a drenagem como Boa. 

 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 04 de agosto de 2021. 
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Quadro 11 - Síntese das entrevistas realizadas no Projeto de Assentamento Vinte de Março, em 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 como forma de abastecimento de água; 

e não possui serviço de esgotamento sanitário no 

assentamento; 

• As vias do assentamento não são pavimentadas, bem 

como não possuem bueiros ou bocas de lobo, assim 

como não existem outros dispositivos para drenagem; 

• Os assentados não relatam a ocorrência de 

alagamentos próximo a suas propriedades e 

classificam como nunca ocorre alagamentos, em 

relação a frequência; 

• Nenhum assentado afirma possuir mecanismo para 

reaproveitamento da água; 

• Dentre os entrevistados, a maioria nunca contraiu 

dengue ou não conhece alguém que tenha contraído; 

• Dos entrevistados, nenhum relata que os cursos 

hídricos estejam assoreados, bem como não relatam 

a ocorrência de inundações na época de cheia; 

• A maioria dos entrevistados não relata a ocorrência 

de processos erosivos em suas propriedades; 

• Os assentados, em sua maioria, afirmam possuir 

medidas de drenagem na região, como curvas de 

nível, valas de drenagem, barragens, dutos de 

condução de água etc.; 

• De modo geral os entrevistados consideram a 

drenagem como Boa ou Ótima. 

 

  
Fonte: Elaborado pelos autores. 
Nota: Imagens registradas na etapa de campo realizada no dia 04 de agosto de 2021. 
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3 PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS URBANAS 

O Prognóstico do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

contempla a formulação de projeções e cenários que possibilitam o conhecimento das 

demandas futuras pelos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

do município de Três Lagoas/MS, permitindo a construção de visões de futuro que 

embasarão a formulação estratégica de mecanismos viabilizadores do alcance dos 

objetivos e metas através de diretrizes, Programas, Projetos e Ações propostas neste 

Plano. 

Neste sentido, neste capítulo foi estruturado 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 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas. 

Em seguida, são apresentados os estudos de demandas do sistema que estabelecem 

as necessidades futuras a serem atendidas pelo município ao longo do horizonte 

temporal considerado (2023 a 2042) do presente instrumento de gestão. 

Para elaboração do Prognóstico referente ao Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas, foram analisados os dados oriundos da série histórica de 

Diagnóstico de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas (2015 a 2020) 

disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS), e 

ainda, informações das demandas atuais sobre o Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas levantados em campo durante a elaboração do Diagnóstico 

Situacional, englobando os principais índices e variáveis que caracterizam o sistema 

que atende a população do município de Três Lagoas/MS. 

Sendo assim, a partir do panorama verificado para a vertente do Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, em função das projeções 

populacionais estimadas para o município, foram prognosticadas as variáveis que 

definirão a provável demanda do sistema ao longo do horizonte temporal de projeto 

pré-definido (2023-2042), sob a ótica de dois cenários hipotéticos, sendo o Cenário 

Tendencial e o Cenário Desejável. A cenarização possui como objetivo principal 

balizar o planejamento que será posteriormente consolidado através da estruturação 
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do Cenário Planejado, tratado no produto de Planejamento, componente da revisão e 

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 Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas a fim de embasar a proposição dos Programas, Projetos e Ações, 

considerando distintos comportamentos dos fatores apresentados, e assim, propiciar 

a definição de melhores alternativas técnicas, tanto estruturais, quanto não estruturais 

aplicáveis e compatíveis a realidade do município de Três Lagoas/MS. 

3.1 DESCRIÇÃO DOS CENÁRIOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM E 
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

A construção de cenários objetiva transformar as incertezas do ambiente em 

condições racionais para a tomada de decisões, servindo de referencial para a 

elaboração do planejamento estratégico do município de Três Lagoas/MS para o 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. Para tanto, inicialmente, 

foram levantadas informações sobre esta vertente para, posteriormente, serem 

estabelecidos os dois cenários hipotéticos, ou seja, caminhos possíveis em direção 

ao futuro. 

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 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas no município, durante o horizonte 

temporal de 20 anos (2023 a 2042), apresentados na Figura 79. 

 
Figura 79 – Fatores críticos adotados para a estruturação dos cenários alternativos do prognóstico do 
Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas para o PMSB de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Assim, foram construídos dois cenários alternativos de evolução do Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, sendo um denominado Cenário 
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Tendencial, baseado no pressuposto de que a situação atual do sistema não sofreria 

grandes modificações, mantendo índices menos desafiadores 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. 

Em contrapartida, para o Cenário Desejável são consideradas mudanças mais 

impactantes 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 PMSB, resultaria em interferências 

positivas para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Estas alterações do Cenário Desejável frente ao Cenário Tendencial são baseadas 

no alcance da plena conformidade às legislações vigentes através do emprego de 

recursos e tecnologia que favoreçam o atendimento de metas melhores que as 

previstas, a fim de que tais investimentos se convertam em melhorias para a 

população no que tange ao acesso a dispositivos de drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas, a otimização das infraestruturas e equipamentos dos sistemas, 

reduzindo a ocorrência de eventos hidrológicos, como: enxurradas, alagamentos, 

enchentes e inundações, e uma maior abrangência dos serviços, ou seja, este cenário 

se aproxima da situação ideal em termos de sustentabilidade. 

Desta maneira, para o Cenário Tendencial, se vislumbra que a evolução do Sistema 

de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas seria constante, moderado e 

proporcional a taxa de cobertura existente. As infraestruturas teriam baixo ou nenhum 

investimento para a implantação e expansão de forma a garantir a universalização do 

atendimento à população, ou seja, a disponibilização de um sistema de drenagem 

urbana para toda a cidade não seria alcançada. 

No Cenário Tendencial também não haveria incentivos a implantação de sistemas 

para aproveitamento de água pluvial nas residências, bem como as áreas verdes 

públicas não sofreriam alterações com relação às áreas existentes e ainda, a 

expansão da área urbana ocorreria de forma desordenada, sendo mantidos os vazios 

urbanos existentes na área urbanizada. 

Já no Cenário Desejável devido ao aumento conciso das vias totais, relacionado ao 

crescimento da área urbanizada, a taxa de cobertura de pavimentação alcançaria o 
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valor de 75,00%. Apesar de não universalizar o sistema de drenagem urbana com 

infraestrutura de rede de drenagem das águas pluviais, haveria um aumento nos 

investimentos para a implantação e expansão do sistema, aumentando a população 

atendida e beneficiada. Haveria ainda ações de educação ambiental aplicadas de 

maneira eficiente, que sensibilizaria e incentivaria a população três-lagoense a 

implantar os sistemas de aproveitamento de águas pluviais para a economia de água 

potável e minimizar o volume de escoamento superficial, com isto, reduzir os riscos 

de enxurradas e alagamentos. 

Ainda no Cenário Desejável, haveria um aumento de áreas verdes públicas para 

atender os anseios do Plano Diretor de Três Lagoas/MS, que a partir de sua 

atualização cria o Sistema de Áreas Verdes, constituído pelo conjunto de áreas 

protegidas pela legislação ambiental, em especial os parques, as praças, as faixas de 

Área de Preservação Permanente (APP), os logradouros públicos, as ciclovias e os 

espaços livres (TRÊS LAGOAS, 2016). Frente ao crescimento da área urbana haveria 

uma expansão ordenada com a redução dos vazios urbanos e com a 

impermeabilização da área urbanizada de forma limitada e regrada. 

Diante do exposto, com o objetivo de apresentar um panorama sintético dos principais 

fatores influentes para a implementação do PMSB seguindo a ótica do Cenário 

Tendencial ou do Cenário Desejável, elaborou-se o Quadro 12, no qual são 

relacionados os principais fatores críticos considerados na construção dos cenários 

hipotéticos mencionados. 

Quadro 12 – Síntese dos principais fatores incidentes na construção dos Cenários alternativos de 
referência. 

FATORES CRÍTICOS CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO DESEJÁVEL 

Pavimentação das 

vias públicas 

Manteria um crescimento constante da 

extensão de vias públicas pavimentadas, 

considerando a taxa de cobertura de 

68,97% apresentada pelo SNIS (2021), 

conforme os dados de coleta de 2020. 

Crescimento de investimentos para 

alcance da média obtida para cidades 

como Campo Grande/MS e Dourados/MS 

(SNIS, 2021) que apresentam uma média 

de 75,00% de taxa de cobertura de 

pavimentação. 

Infraestruturas do 

sistema de drenagem 

urbana 

Manteria a taxa de cobertura do sistema 

de macrodrenagem de 15,02%, com baixo 

ou nenhum investimento. 

Aumento em investimento com taxa de 

cobertura do sistema de macrodrenagem, 

atingindo 50% até 2042. 
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FATORES CRÍTICOS CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO DESEJÁVEL 

Áreas verdes 

Não haveria alteração da situação atual 

mantendo-se com o total de áreas verdes 

em 4,92 km². 

Atenderia os anseios do Plano Diretor de 

Três Lagoas/MS alcançando o valor de 

12,54 km² até 2042, com criação de 

parques lineares e praças, iniciativas de 

preservação e recuperação das áreas de 

preservação permanente (APP) e dos 

fundos de vale na área urbana, dentre 

outros. 

Aproveitamento de 

águas pluviais 

Não haveria incentivos a implantação de 

sistemas individual de captação, 

reservação e reaproveitamento das águas 

pluviais para economia de água potável. 

Haveria ações de educação ambiental 

eficientes que sensibilizariam e 

incentivariam a população a implantar os 

sistemas de aproveitamento das águas 

pluviais. 

Expansão da área 

urbana e 

impermeabilização do 

solo 

Desordenada, não prevendo ocupação de 

vazios urbanos e com deficiências na 

fiscalização. 

Ordenada, prevendo a ocupação dos 

vazios urbanos e fiscalização efetiva. 

Legislação aplicável 

Arcabouço legal sempre com alguma 

lacuna ou defasagem em relação às 

inovações.  

Arcabouço legal revisado e completo 

suprindo divergência e compatibilizado 

aos planejamentos municipais recém 

instituídos e em processo de revisão e 

atualização.  

Fiscalização e 

regulação 

Inexistência de ente regulador e 

fiscalização descentralizada. 

Existência de ente regulador e 

centralização das competências de 

fiscalização. 

Estrutura institucional  

Mecanismos ineficientes e descontínuos 

de fiscalização e inexistência de entidade 

reguladora. órgãos Executivo e 

Colegiados não atuante.  

Mecanismos oficiais e contínuos de 

fiscalização e regulação atuante para a 

vertente, e fiscalização eficiente com a 

existência de órgãos Executivo e 

Colegiado atuantes.  

Educação ambiental e 

sensibilização 
Ações inexistentes e/ou ineficientes.  Ações suficientes e eficientes.  

Fonte: Elaborados pelos autores. 

3.2 ESTIMATIVA DE EXPANSÃO DE VIAS PAVIMENTADAS 

A previsão do crescimento das vias pavimentadas é importante para analisar o volume 

de água pluvial que esta estrutura contribui para o escoamento superficial, bem como 

estimar os investimentos necessários para sua respectiva expansão. 

Deste modo, para elaboração das estimativas do total de vias existentes e o 

quantitativo de vias pavimentadas no município de Três Lagoas/MS no início do 

horizonte de planejamento foram considerados os dados da série histórica 

disponibilizados pelo SNIS referente ao período de 2015 a 2020, sendo 

posteriormente realizado a projeção para o horizonte temporal estabelecido em 

20 anos. 

Destaca-se sobre a importância da precisão dos dados referentes a implantação de 

pavimentos no município, bem como do quantitativo total de vias por parte da 
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municipalidade, sendo necessário a existência de um sistema de informações 

geográficas estruturado para possibilitar o controle destes elementos. 

Quanto a projeção das vias durante o horizonte temporal estabelecido, primeiramente, 

foi realizada a estimativa da extensão das vias totais (pavimentadas e não 

pavimentadas) na área urbanizada do município relacionada com a expansão da área 

urbanizada para cada cenário (conforme apresentado no Tomo I), ou seja, foi 

considerado um crescimento das vias proporcionalmente ao crescimento da área 

urbanizada.  

Assim, o Gráfico 6 expõe a extensão das vias totais para os cenários hipotéticos, no 

qual o Cenário Tendencial apresentaria um aumento de 21,39% no período de 

20 anos, apresentando 808,65 km de extensão em 2023 e alcançando 981,66 km em 

2042, enquanto no Cenário Desejável teria um aumento de apenas 0,96% ao longo 

do horizonte de planejamento, apresentando 739,53 km em 2023 e 746,64 km em 

2042. 

 
Gráfico 6– Estimativa da expansão de vias totais para os cenários Tendencial e Desejável no período entre 
2023 e 2042. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Em seguida, foi estimada a taxa de cobertura de pavimentação (relação entre as vias 

pavimentadas e o total de vias), que para o Cenário Tendencial manteria o valor de 

68,97%, ou seja, não haveria investimentos em obras de pavimentação das vias, 

conforme dados obtidos por meio de indicadores do 5º Diagnóstico de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas (SNIS, 2021), referente ao período de 2020. 

No Cenário Desejável haveria um acréscimo de 6,73% na taxa de cobertura, de 

maneira que alcançasse o valor de 75,00% em um período de 10 (dez) anos (2023 a 
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2032) e assim se manteria até o final do horizonte temporal (Gráfico 7). Destaca-se 

que o valor de 75,00% foi estipulado de acordo com a média da taxa de vias 

pavimentadas para cidades como Campo Grande/MS e Dourados/MS, apresentadas 

nos indicadores do SNIS de 2020 (SNIS, 2021). 

 
Gráfico 7 – Comparação da taxa de cobertura de pavimentação entre os cenários Tendencial e Desejável 
no período entre 2023 e 2042. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Assim, utilizando os dados mencionados nos Gráfico 6 e Gráfico 7, estimou-se a 

extensão de vias pavimentadas no horizonte temporal do PMSB, conforme 

apresentado no Gráfico 8. O Cenário Tendencial apresentaria 557,74 km de extensão 

de vias pavimentadas em 2023 e, com aumento de 21,40% no período, alcançaria 

677,07 km em 2042. No Cenário Desejável, quanto a extensão de vias pavimentadas 

haveria um acréscimo de 7,45% durante o período entre 2023 e 2042, alcançando o 

valor de 559,98 km. 
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Gráfico 8 – Estimativa da extensão de vias pavimentadas para os cenários hipotéticos no período entre 
2023 e 2042. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nestas estimativas, que remetem à vertente do Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas do PMSB de Três Lagoas/MS, foi considerado que a 

expansão da pavimentação possui um reflexo positivo, tendo em vista que esta seria 

acompanhada de dispositivos de drenagem, ordenando o fluxo das águas pluviais e 

contribuindo para a diminuição do carreamento de sedimentos.  

Ressalta-se ainda que a expansão das vias pavimentadas no Cenário Desejável é 

menor devido a ocupação urbana ordenada dos vazios urbanos existentes, quanto 

que o Cenário Tendencial é caracterizado por um crescimento desordenado, 

resultando em uma quantidade maior de vias que serão pavimentadas. 
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3.3 ESTIMATIVA DE EXPANSÃO DE ESTRUTURAS DO SISTEMA DE 
DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Diante da previsão de expansão das vias pavimentadas na sede urbana do município 

de Três Lagoas/MS, foi necessário calcular a estimativa da expansão do sistema de 

drenagem, que tem como componentes meios-fios, sarjetas, bocas de lobo, galerias, 

poços de visita e reservatórios de amortecimento de águas pluviais. 

Sendo assim, conforme a estimativa de vias pavimentadas apresentada no 

subcapítulo anterior, foi possível estimar a expansão de meio-fio e sarjetas para 

proporcionar o escoamento superficial adequado até os coletores de águas pluviais 

(bocas de lobo), ou seja, a sarjeta e meio-fio correspondem ao dobro da via 

pavimentada adotando o valor de 3,38% para descontar as intersecções das vias, 

embasado na largura média das vias e dimensão padrão das quadras. 

Para o Cenário Tendencial, a estimativa de extensão de sarjetas e meios-fios seria de 

1.077,78 km em 2023 com o aumento de 21,39% até 2042 (resultando em 

1.308,37 km de extensão) e no Cenário Desejável estima-se que em 2023 existiriam 

1.007,09 km destas estruturas, com aumento de 75,02 km (7,45%) ao longo do 

horizonte de planejamento de 20 anos deste PMSB, alcançando 1.082,11 km em 2042 

(Gráfico 9). 

 
Gráfico 9 – Estimativa de extensão de sarjetas e meios-fios para os cenários Tendencial e Desejável no 
período entre 2023 e 2042. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para estimar a quantidade adequada de bocas de lobo, utilizou-se como parâmetro o 

dado de referência de 1.600 unidades de bocas de lobo por quilômetro quadrado 

(unid./km²), originado considerando que para uma quadra de 100 x 100 metros é 
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possível que sejam necessárias 16 unidades (16 unid./ha), conforme exposto no 

4º Diagnóstico de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais – 2019 (SNIS, 2020).  

Diante disso, determinou-se que o Cenário Tendencial não atenderia ao parâmetro 

apresentado e apresentaria a densidade aproximada de 148 unid./km², mantendo o 

índice obtido por meio das informações quantitativas disponibilizadas pelo SNIS na 

coleta de dados referente a 2020. Já o Cenário Desejável, adotou-se que haveria um 

acréscimo anual de aproximadamente 73 unid./km², passando de 221 unid./km² em 

2023 para o ideal de 1.608 unid./km² em 2042. 

O Gráfico 10 apresenta a estimativa de bocas de lobo a serem implantadas na sede 

urbana de Três Lagoas/MS, no qual o Cenário Tendencial apresenta um aumento de 

21,40% na quantidade de bocas de lobo no período de 2023 a 2042, sendo estimado 

4.837 unidades de bocas de lobo em 2023 e 5.872 unidades de bocas de lobo ao final 

do horizonte temporal. Já para o Cenário Desejável, o crescimento seria 

consideravelmente maior para o mesmo período ao considerar o acréscimo na 

quantidade de bocas de lobo por quilômetro quadrado até atingir o ideal apresentado, 

ou seja, em 2023 existiriam 6.749 unidades de bocas de lobo e em 2042 existiriam 

52.759 unidades. Observa-se que a diferença entre os dois cenários em 2042 seria 

de 46.887 unidades. 

  
Gráfico 10  – Estimativa de bocas de lobo para os cenários Tendencial e Desejável no período entre 2023 
e 2042. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para a estimativa da extensão das galerias de águas pluviais, o Cenário Tendencial 

seguiu uma tendência de expansão proporcional ao sistema implantado, ou seja, em 

2023 estima-se que existam 121,46 km de vias com galeria de drenagem nos 

557,74 km de vias pavimentadas na sede urbana. Sendo assim, para este cenário, 
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em 2042 haveria 147,45 km de galerias nos 677,07 km do total de vias pavimentadas. 

No Cenário Desejável, considerando o crescimento da taxa de cobertura do sistema 

de macrodrenagem, no final do horizonte temporal haveria 373,32 km de extensão de 

galerias de drenagem no total de 559,98 km de vias pavimentadas (Gráfico 11). 

 
Gráfico 11 – Estimativa de extensão de galerias para os cenários Tendencial e Desejável no período entre 
2023 e 2042. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Em relação a taxa de cobertura do sistema de macrodrenagem, o Cenário Tendencial 

seguiria a tendência histórica, uma vez que em 2020, de acordo com os índices 

apresentados pelo SNIS (2021), a taxa de cobertura do sistema de macrodrenagem 

era de 15,02%. Já para o Cenário Desejável, estimou-se que a taxa de cobertura 

alcançaria em 2042 o valor de 50,00% (valor considerado como alcançável), com uma 

taxa de crescimento linear de 1,59% ao ano. O Gráfico 12 apresenta a taxa de 

cobertura do sistema de macrodrenagem estimada para cada cenário. 

 
Gráfico 12 – Taxa de cobertura do sistema de macrodrenagem para os cenários hipotéticos no período 
entre 2023 e 2042. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

O quantitativo de poços de visita (PV) existente em 2023 foi definido com base em 

estimativas, sendo calculado a média de PVs por quilômetro a partir das informações 

disponibilizadas pelo SNIS. Em 2020, o município de Três Lagoas/MS possuía a 
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média de 19,55 PVs/km e considerando o crescimento da rede de drenagem no 

horizonte de 20 anos, foi projetado a estimativa de poços de visita em ambos os 

cenários hipotéticos. Desta forma, correlacionando a média de PVs e a extensão de 

galerias em que serão implantados, tem-se que o quantitativo de PVs para o Cenário 

Tendencial em 2023 seria de 2.374 unidades e com um crescimento de 21,40%, em 

2042 atingiria 2.882 unidades, conforme apresentado no Gráfico 13. 

 
Gráfico 13 – Estimativa da quantidade de poços de visita para os cenários Tendencial e Desejável no 
período entre 2023 e 2042. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ainda analisando o Gráfico 13 verifica-se o crescimento do quantitativo de poços de 

visita no Cenário Desejável, partindo de 2.861 unidades em 2023 para 7.297 unidades 

em 2042, representando um aumento de 155,05% em relação ao início do 

planejamento, sendo a quantidade de poços de visita maior do que no Cenário 

Tendencial devido aos investimentos na cobertura do sistema de drenagem urbana. 

Com relação a quantidade de reservatórios de amortecimento (piscinões), no Cenário 

Tendencial não haveria investimentos para a implantação de novos dispositivos 

mantendo a quantidade diagnosticada em 26 unidades ao longo do horizonte de 

planejamento de 20 anos. Já no Cenário Desejável haveria um aumento na 

quantidade de reservatório de amortecimentos. 

Os reservatórios de amortecimento, conforme definição do 4º Diagnóstico de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais – 2019 do SNIS (2020), são estruturas 

projetadas para reduzir os picos de vazão de cheias e proteger as áreas situadas a 

jusante, minimizando os impactos do escoamento das águas pluviais, além de reduzir 

os riscos de enxurradas, enchentes, alagamentos e inundações, sem a necessidade 

de executar obras extensas ao longo de todos os condutos (galerias e canais) que 

integram o sistema de drenagem urbana. 
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Sendo assim, para determinar o volume total dos reservatórios de amortecimento para 

o Cenário Desejável, apresentado no Gráfico 15, adotou-se o valor da média de 

reservação de água pluvial dos reservatórios já existentes correlacionado a área 

urbanizada do município (10.000 m³/km²), portanto, o volume amortecido seria de 

433.302,00 m³ em 2023, com aumento de 0,96% ao longo do horizonte de 

planejamento para 437.469,00 m³ 

reservados em 2042, sendo estimado a 

existência de 44 reservatórios de 

amortecimento (Gráfico 14).  

Diante do exposto no Gráfico 15, a 

quantidade de reservatório necessário 

para o Cenário Tendencial não 

ultrapassaria a quantidade existente 

(26 unidades) para o período entre 

2023 e 2042, ou seja, não seria 

necessário investimentos para estruturação de novos reservatórios de 

amortecimentos de águas pluviais, mantendo-se com um volume de amortecimento 

de 227.349,47 m³. 

 
Gráfico 15 – Estimativa de volume de amortecimento e quantidade de dispositivos de lançamento para os 
cenários Tendencial e Desejável no período entre 2023 e 2042. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

3.4 ESTIMATIVA DE EXPANSÃO DE ÁREAS VERDES 

A Tabela 5 apresenta a estimativa da expansão de áreas verdes públicas para a sede 

urbana do município de Três Lagoas/MS, envolvendo principalmente o quantitativo 
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amortecimentos para os cenários.  
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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das Áreas de Preservação Permanentes (APP), parques lineares alocados no entorno 

dos cursos hídricos na área urbanizada e áreas de praças.  

Ressalta-se que o quantitativo de áreas verdes inicial, utilizado como base para a 

projeção no horizonte de 20 anos, foi calculado a partir de arquivos vetoriais 

disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS (PMTL, 2019) e da 

identificação de áreas com o auxílio de imagem de satélite, sendo contabilizado além 

das áreas supracitadas, as áreas institucionais não construídas, áreas de canteiros 

das vias e as áreas dos reservatórios de amortecimento de águas pluviais ou 

“Piscinões”, que são áreas que contribuem com o sistema de drenagem de águas 

pluviais. 

Tabela 5 – Estimativa de áreas verdes públicas a serem implantadas conforme os cenários hipotéticos. 

Ano 

Áreas verdes públicas  
Áreas verdes por 

habitantes  

Extensão de parques 

lineares 

Parcela de cursos 

d'água com parques 

lineares  

(km²) (m²/hab.) (km) (%) 

TENDENCIAL DESEJÁVEL TENDENCIAL DESEJÁVEL TENDENCIAL DESEJÁVEL TENDENCIAL DESEJÁVEL 

2023 4,92 5,30 39,99 43,08 0,00 0,39 0,00 5,00 

2024 4,92 5,68 39,42 45,50 0,00 0,78 0,00 10,00 

2025 4,92 6,06 38,87 47,88 0,00 1,17 0,00 15,00 

2026 4,92 6,44 38,36 50,20 0,00 1,56 0,00 20,00 

2027 4,92 6,82 37,87 52,49 0,00 1,95 0,00 25,00 

2028 4,92 7,20 37,41 54,74 0,00 2,34 0,00 30,00 

2029 4,92 7,58 36,97 56,95 0,00 2,73 0,00 35,00 

2030 4,92 7,96 36,55 59,13 0,00 3,12 0,00 40,00 

2031 4,92 8,34 36,16 61,29 0,00 3,51 0,00 45,00 

2032 4,92 8,72 35,78 63,42 0,00 3,89 0,00 50,00 

2033 4,92 9,10 35,43 65,52 0,00 4,28 0,00 55,00 

2034 4,92 9,48 35,09 67,61 0,00 4,67 0,00 60,00 

2035 4,92 9,86 34,77 69,67 0,00 5,06 0,00 65,00 

2036 4,92 10,24 34,46 71,73 0,00 5,45 0,00 70,00 

2037 4,92 10,62 34,18 73,76 0,00 5,84 0,00 75,00 

2038 4,92 11,00 33,90 75,79 0,00 6,23 0,00 80,00 

2039 4,92 11,38 33,64 77,81 0,00 6,62 0,00 85,00 

2040 4,92 11,76 33,39 79,82 0,00 7,01 0,00 90,00 

2041 4,92 12,14 33,16 81,82 0,00 7,40 0,00 95,00 

2042 4,92 12,54 32,94  83,95 0,00 7,79 0,00 100,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Sendo assim, o Cenário Tendencial demonstra que não haveria alterações nas áreas 

verdes públicas existentes, mantendo o valor de 4,92 km² durante o período 

estabelecido (Figura 80). Com isto, o índice de áreas verdes (relacionado a 

quantidade áreas verdes por habitante), reduziria ao longo do horizonte temporal de 
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planejamento alcançando o valor de 32,94 metros quadrados por habitante (m²/hab.) 

em 2042, apresentando uma redução de 17,63%. Ainda, não haveria investimentos 

para a criação de parques lineares contemplando outras ações como medidas 

protetivas e recuperadoras da vegetação em APP de cursos hídricos. 

 
Figura 80 – Estimativas das áreas verdes no Cenário Tendencial para o município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Já no Cenário Desejável, haveria o aumento das áreas verdes públicas de forma a 

atender os anseios do Plano Diretor de Três Lagoas/MS (Lei nº 2.083/2006), alterado 

pela Lei Complementar nº 3.211, de 06 de dezembro de 2016, que criou o Sistema de 
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Áreas Verdes, constituído pelo conjunto de áreas protegidas pela legislação 

ambiental, em especial as faixas de Áreas de Preservação Permanente, os parques, 

as praças, os logradouros públicos, as ciclovias e os espaços livres (TRÊS LAGOAS, 

2016).  

A partir do conjunto entre as áreas verdes já identificadas e as áreas propostas pelo 

Plano Diretor ao Sistema de Áreas Verdes, somou-se uma área total de 12,54 km², 

apresentado na Figura 81 a seguir. 

 
Figura 81 – Estimativas das áreas verdes no Cenário Desejável para o município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Considerando o Cenário Desejável, em 2023 as áreas verdes públicas de Três 

Lagoas/MS corresponderiam a 5,30 km² e o índice de áreas verdes em 43,08 m²/hab., 

portanto, para atingir o total de 12,54 km² até 2042 seria necessário a implantação de 

0,38 km² de áreas verdes por ano, aumentando consideravelmente o índice para 

83,95 m²/hab. ao final do horizonte temporal estabelecido. 

Destaca-se ainda a recategorização da Reserva Biológica das Capivaras, criada em 

2009 (Lei nº 2.410/2009) como Unidade de Preservação Integral, agora denominada 

como Parque Natural Municipal das Capivaras, instituído pela Lei nº 3.453/2018, ao 

qual passa a ser permitido a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento 

de atividades de educação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de 

turismo ecológico (TRÊS LAGOAS, 2018). 

Em relação a quantidade de áreas verdes por habitante para melhor qualidade de vida 

da população, é amplamente difundido no Brasil o que a Organização das Nações 

Unidas e a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendam que as cidades 

disponham de, no mínimo, 12 m²/hab. (CAVALHEIRO & DEL PICCHIA, 1992). 

Entretanto, os autores afirmam que as organizações não reconhecem os valores 

citados. 

Ainda, a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) recomenda uma área 

acima de 15 m²/hab. (SBAU, 1996 apud LUCON; PRADO FILHO; SOBREIRA, 2013). 

Desta forma, não há consenso na literatura quanto ao valor ideal de referência para o 

índice de áreas verdes em relação a população urbana (MARÓSTICA; CORTESE; 

LOCOSSELLI et al., 2021). 

Considerando que, de acordo com o quantitativo de áreas verdes, o município 

apresentou 41,24 m²/hab. em 2021, calculado a partir dos dados disponibilizados pela 

PMTL (2019) e a partir de ferramentas de geoprocessamento, ambos os cenários 

apresentam valores acima do recomendado pelas organizações supracitadas. 

Em relação a ampliação das áreas verdes do município, ainda seria iniciado a 

implantação de parques lineares nos cursos hídricos de forma a atingir 100% da 

parcela de cursos hídricos no perímetro urbano do município, que representariam 

7,79 km de extensão de parques lineares a ser criados em Três Lagoas/MS, exceto 
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os trechos com canalização fechada subterrânea, incluindo a recuperação de área 

degrada nos trechos de canais abertos de drenagem. 

3.5 ESTIMATIVA DE VOLUME DE ÁGUAS PLUVIAIS REAPROVEITADAS 

O aproveitamento de águas pluviais urbanas consiste na concentração, coleta, 

armazenamento e tratamento de água precipitada em telhados, terraços, pátios e 

outras superfícies impermeáveis da construção para o uso local, ou seja, realizar a 

captação de água antes do seu escoamento superficial em pavimentos poluídos e 

ruas. 

Esta solução possibilita aliviar os picos de escoamento superficial, minimizar os riscos 

de inundações e poluições urbanas, bem como atrasar a necessidade de investimento 

em novas infraestruturas para o sistema de drenagem urbana de forma centralizada, 

que possui alto custo de investimento e pode ocasionar na necessidade de instalação 

de tratamento adicionais. 

Diante do exposto, a Tabela 6 apresenta a estimativa do volume de águas pluviais 

reaproveitado pelos domicílios de Três Lagoas/MS para os cenários hipotéticos 

Tendencial e Desejável. Ressalta-se que tais volumes coletados não foram suprimidos 

do volume de reservatórios de amortecimentos, expostos no subcapítulo 3.3 (pág. 

153), uma vez que contribuiriam para a redução dos volumes do escoamento 

superficial. 

Tabela 6 - Estimativa do volume de águas pluviais reaproveitada pelos domicílios. 

Ano 

Índice de aproveitamento de 

água da chuva em residências  

Número de domicílios com 

aproveitamento de água pluvial 

Volume de água pluvial 

captada reaproveitada 

(%) (unid.) (m³) 

TENDENCIAL DESEJÁVEL TENDENCIAL DESEJÁVEL TENDENCIAL DESEJÁVEL 

2023 0,00 0,04 0 14 0,00 1.238,31 

2024 0,00 0,16 0 63 0,00 5.572,41 

2025 0,00 0,29 0 114 0,00 10.083,40 

2026 0,00 0,41 0 166 0,00 14.682,85 

2027 0,00 0,54 0 219 0,00 19.370,75 

2028 0,00 0,66 0 274 0,00 24.235,55 

2029 0,00 0,79 0 330 0,00 29.188,80 

2030 0,00 0,91 0 386 0,00 34.142,06 

2031 0,00 1,04 0 444 0,00 39.272,21 

2032 0,00 1,16 0 503 0,00 44.490,81 

2033 0,00 1,29 0 563 0,00 49.797,87 

2034 0,00 1,41 0 624 0,00 55.193,37 
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Ano 

Índice de aproveitamento de 

água da chuva em residências  

Número de domicílios com 

aproveitamento de água pluvial 

Volume de água pluvial 

captada reaproveitada 

(%) (unid.) (m³) 

TENDENCIAL DESEJÁVEL TENDENCIAL DESEJÁVEL TENDENCIAL DESEJÁVEL 

2035 0,00 1,54 0 685 0,00 60.588,88 

2036 0,00 1,66 0 748 0,00 66.161,29 

2037 0,00 1,79 0 811 0,00 71.733,70 

2038 0,00 1,91 0 875 0,00 77.394,56 

2039 0,00 2,04 0 939 0,00 83.055,41 

2040 0,00 2,16 0 1.004 0,00 88.804,72 

2041 0,00 2,29 0 1.070 0,00 94.642,48 

2042 0,00 2,50 0 1.178 0,00 104.195,18 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Analisando a Tabela 6, no Cenário Tendencial não haveria incentivo para o 

aproveitamento de águas pluviais. Já no Cenário Desejável foi considerado que 

haveria um incentivo à população para instalação do sistema de captação e 

aproveitamento de águas pluviais. 

Desta forma, foi adotado que inicialmente (2023) a implementação destas medidas 

seria praticada por 14 domicílios (0,04%) e a uma taxa de crescimento linear de 0,12% 

ao ano atingiria 2,50% das residências em 2042, ou seja, 1.178 domicílios com 

sistema de captação de água pluvial para reaproveitamento. Considerando estes 

domicílios com a área de telhado média de 90 m² para captação e precipitação média 

anual de 1.228,49 mm/ano (calculada no Diagnóstico Situacional – Ver capítulo 1, 

pág. 27), em 2042 o volume captado para reaproveitamento seria de 104.195,18 m³. 

3.6 ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO DA ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO  

Para se determinar a área de contribuição da área urbanizada de Três Lagoas/MS, 

utilizou-se o estudo da expansão territorial urbana (ver Tomo I). Deste modo, estima-

se que para o Cenário Tendencial em 2023 tal área seria de 47,38 km² e em 2042 

alcançaria 57,52 km². Entretanto, no Cenário Desejável haveria aumento menor 

quando comparado com o Tendencial, uma vez que está previsto o adensamento e 

ocupação dos vazios urbanos na sede municipal, totalizando em 2042 uma área de 

43,75 km² (Gráfico 16). 
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Gráfico 16 – Estimativa de áreas de contribuição a serem drenadas no período entre 2023 e 2042 para os 
cenários Tendencial e Desejável. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Conforme exposto no Tomo I, para o Cenário Tendencial estabeleceu-se que o 

crescimento da área urbanizada seria desordenado, sem a devida ocupação dos 

vazios urbanos, estimando-se o crescimento de 32,47% em relação a área urbanizada 

de 2021 (43,33 km²), correspondendo a 14,19 km² de novas áreas ocupadas, 

resultando em uma área urbanizada de 57,52 km². Assim, buscando ilustrar o 

crescimento da área de contribuição de drenagem urbana, foi confeccionada a Figura 

82. 
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Figura 82 – Estimativa de áreas de contribuição da sede urbana de Três Lagoas/MS considerando o Cenário 
Tendencial. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ainda analisando o Gráfico 16 (pág. 164), para o Cenário Desejável haveria um 

incremento da área de contribuição de 0,42 km² ao longo do horizonte de 

planejamento, sendo estimada a partir da área urbanizada de 2021 de 43,33 km² e 

manter-se-ia até 2031 considerando a ocupação dos vazios urbanos e, 

posteriormente, atingiria uma área de 43,75 km² em 2042.  



TOMO IV - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

166 

Esta expansão da área urbanizada considerou o adensamento populacional com o 

preenchimento dos vazios urbanos, deste modo, o incremento na área de contribuição 

do sistema de drenagem urbana de Três Lagoas/MS seria reduzido quando 

comparado com o Cenário Tendencial em 2042, apresentada na Figura 83. 

 
Figura 83 – Estimativa de áreas de contribuição da sede urbana de Três Lagoas/MS considerando o Cenário 
Desejável. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Destaca-se que devido ao adensamento populacional, o município apresentaria uma 

maior impermeabilização do solo, que pode ocasionar uma necessidade de detenção 
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de águas pluviais na área de contribuição e a implantação de medidas mitigadoras, 

bem como a instalação de infraestruturas para garantir a qualidade do sistema de 

drenagem urbana. 

Cabe salientar que para a elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana devem 

ser consideradas, além da área de contribuição pela ocupação urbana, as áreas de 

contribuição individualizadas por microbacia ou por canal de drenagem. Sendo assim, 

para ilustrar as possíveis bacias de drenagem da área urbana do município de Três 

Lagoas/MS, confeccionou-se a Figura 84. 
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Figura 84 – Delimitação das microbacias de drenagem da sede urbana de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Além das microbacias de contribuição de drenagem urbana, a Figura 84 apresenta as 

áreas de captação de águas pluviais dos dispositivos de lançamento presentes nos 

reservatórios de amortecimento de cheias (Piscinões), com áreas de 1,00 km² 

utilizadas para a estimativa do volume de amortecimento e dimensões dos 

reservatórios, conforme apresentado no subcapítulo 3.3 (Gráfico 14, pág. 157). 

Diante do exposto, observa-se a evidente a necessidade de instrumentos que 

promovam a minimização dos vazios urbanos existentes e a distribuição ordenada da 
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área urbanizada de Três Lagoas/MS, além da ampliação da rede de drenagem e a 

implementação de novos reservatórios de amortecimento de águas pluviais a fim de 

atender as áreas não abrangidas, considerando também os pontos críticos com alto 

risco a ocorrência de eventos hidrológicos. 

3.7 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS VULNERÁVEIS 

O município de Três Lagoas/MS é acometido por eventos de chuvas intensa com 

frequência cada vez maior e devido a topografia com pouca variação altimétrica, foram 

identificados diversos pontos críticos e áreas de riscos a enxurradas, alagamentos, 

enchentes e inundações, conforme apresentado no Diagnóstico Situacional para 

atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Com objetivo de apresentar as regiões vulneráveis a eventos hidrológicos críticos no 

perímetro urbano do município de Três Lagoas/MS foi confeccionada a Figura 85, que 

considerou como parâmetro para classificação a declividade existente no perímetro 

urbano correlacionada com as informações levantadas dos pontos críticos de 

enxurradas, enchentes, alagamentos ou inundações. 

É importante ressaltar que em futuros estudos, além da topografia, outras informações 

são imprescindíveis para o nível de precisão que se deseja alcançar, tais como: o uso 

e ocupação do solo, precipitação, classificação do solo e do relevo, sendo fatores que 

influenciam no grau de vulnerabilidade da área. 
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Figura 85 – Área de vulnerabilidade a eventos hidrológicos críticos na área urbana de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Analisando a Figura 85, observa-se que as áreas com altimetria mais baixa estão 

próximas ao Rio Paraná, apresentando aumento da cota na direção Oeste do 

perímetro urbano. Quanto a declividade do perímetro urbano do município, com base 

na classificação de relevo definida pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – Embrapa (EMBRAPA, 2018), obteve-se os dados apresentados na 

Tabela 7. 
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Tabela 7 – Classificação da declividade no perímetro urbano de Três Lagoas/MS. 

Classificação de 

Declividade (%) 
Área (km²) Área (%) 

Classificação de 

Vulnerabilidade 

Plano (0-3%) 33,07 30,43 Muito alta 

Suave ondulada (3-8%) 65,49 60,26 Alta 

Ondulado (8-20%) 9,58 8,81 Média 

Forte-ondulado (20-45%) 0,5280 0,49 Baixa 

Montanhoso (45-75%) 0,0163 0,01 Baixa 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de EMBRAPA (2018). 

A fim de representar graficamente os dados da classificação da declividade no 

perímetro urbano de Três Lagoas/MS, foram elaborados os elementos presentes no 

Gráfico 17. 

 
 

Gráfico 17 – Quantificação das áreas, conforme a classificação de vulnerabilidade aos eventos 
hidrológicos críticos na sede urbana de Três Lagoas/MS, considerando a declividade. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Observa-se ainda na Figura 85 (pág. 170) que os pontos críticos identificados pela 

Defesa Civil e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito 

(SEINTRA), estão localizados nas áreas classificadas como Muito Alta e Alta 

vulnerabilidade a eventos hidrológicos, indicando a necessidade de intervenções a fim 

de minimizar ou sanar as problemáticas em relação a drenagem urbana.  

Destaca-se ainda que o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos 

(SNIRH), um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos 

(Lei nº 9.433/97) que indica uma faixa de vulnerabilidade média a ocorrência de 

inundações em toda região fronteiriça entre o Estado de Mato Grosso do Sul e o 

estado de São Paulo, ao longo da extensão do Rio Paraná (SNIRH, 2022). 

 

0,54 9,58

65,49

33,07

Baixa Média Alta Muito alta

Á
re

a
  
(k

m
²)

Áreas de vulnerabilidade (km²)

Baixa
0,50%

Média 
8,81%

Alta
60,26%

Muito alta
30,43%

Áreas de vulnerabilidade (%)





TOMO IV - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

173 

4 DEFINIÇÃO DO CENÁRIO PLANEJADO 

A partir da análise de uma série de forças atuantes sobre a execução dos serviços 

que envolvem o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 

delineou-se o Cenário Planejado desta vertente do saneamento básico no âmbito 

municipal durante o horizonte temporal provisionado para a revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, não se limitando somente ao modelo de 

atendimento atual, mas considerando tendências futuras de melhorias quanto a 

abrangência, eficiência e eficácia do sistema baseadas em variáveis econômicas, 

financeiras e ambientais, bem como observando as limitações técnicas e mecanismos 

operacionais de fato viáveis. 

As inter-relações analisadas para a estruturação do Cenário Planejado são 

fundamentadas nas cenarizações construídas e detalhadas na etapa de Prognóstico 

(Tomo IV), ou seja, através das referências obtidas por meio do Cenário Tendencial, 

que traça uma perspectiva futura de desenvolvimento do Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas baseada no pressuposto de que a situação atual 

do sistema não sofreria grandes modificações e o Cenário Desejável, um panorama 

futuro ideal de evolução da gestão do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas, considerando o alcance da universalização e modernização dos 

serviços, baseados no atendimento de regramentos legais federais, estaduais e 

municipais, e práticas ambientais adequadas. 

Portanto, o Cenário Planejado representa uma condição intermediária estabelecida 

entre o Cenário Tendencial e o Desejável, na qual através de discussões da equipe 

técnica e aos anseios e desejos da municipalidade, foi estabelecida visando 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 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Ainda, pode oferecer aos gestores locais quanto as possíveis estratégias a serem 

acessadas para a tomada de decisões com vista na melhoria contínua e 

transformadora da oferta dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas para a população de Três Lagoas/MS. 
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Desta forma, o Cenário Planejado refletirá o caminho a ser trilhado no futuro 

(2023 - 2042), quanto à evolução das demandas sobre o Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas, permitindo estabelecer as intervenções, 

infraestruturas e investimentos necessários no âmbito municipal para o alcance das 

previsões almejados pela Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal 

nº 11.445/2007 alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020), de forma planejadamente 

viáveis e factíveis até a consolidação da universalização da oferta dos serviços. 

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 os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Neste sentido, o capítulo 6 (pág. 183) 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 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, com base na estruturação do 

Cenário Planejado conforme os principais fatores apresentados no Quadro 13. 

Quadro 13 – Síntese dos principais fatores incidentes na determinação do Cenário Planejado provisionado 
para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Três Lagoas/MS. 

FATORES CRÍTICOS CENÁRIO planejado 

Expansão da área urbana e 

impermeabilização do solo 

Pressupõem-se o preenchimento dos vazios urbanos, bem como o controle e 

ordenamento da expansão urbana e impermeabilização do solo deve ser 

acompanhada pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas (PMTL). 

Pavimentação das vias 

públicas 

A definição do crescimento quantitativo de vias pavimentadas foi inicialmente 

delineada considerando a projeção estimada de expansão da área urbana, sendo 

previsto para o Cenário Planejado o alcance de uma taxa de cobertura de 75,00% 

em 2042. 
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FATORES CRÍTICOS CENÁRIO planejado 

Infraestruturas do sistema 

de drenagem urbana e 

manejo de águas pluviais 

urbanas 

A expansão do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, que 

tem como componentes meios-fios, sarjetas, bocas de lobo, poços de visita e 

reservatórios de amortecimento (Piscinões), foram propostos considerando as 

seguintes métricas: 

Sarjetas e meios-fios: se almeja um quantitativo que seja compatível com a 

implantação de vias públicas pavimentadas em Três Lagoas/MS; 

Galerias de águas pluviais: pressupõe que o quantitativo de galerias atenda o 

percentual de 45,00% das vias pavimentadas no município; 

Bocas de lobo: se almeja a implantação de bocas de lobo conforme o 

recomendado pelo 4º Diagnóstico de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas (SNIS, 2020), partindo da situação atual do município que apresenta 153 

unid./km de bocas de lobo para 1600 unid.km ao final do horizonte temporal do 

PMSB (2042). 

Poço de Visita (PV): pressupõe neste planejamento que seja mantido a 

quantidade de PVs em 19,55 PVs/km de via com galeria de drenagem, 

diagnosticada pelo SNIS referente a 2020. 

Reservatórios de amortecimento (Piscinões): Realização de estudo quanto a 

necessidade de implantação de novos reservatórios, conforme demanda de 

reservação de águas pluviais para contribuir com a drenagem urbana do município. 

Áreas verdes 

Pressupõe que haveria o aumento das áreas verdes públicas, conforme o Sistema 

de Áreas Verdes apresentado no Plano Diretor de Três Lagoas/MS (PDTL) 

instituído pela Lei Municipal nº 2.083/2006 e alterado pela Lei Municipal 

nº 3.211/2016, constituído pelo conjunto de áreas protegidas pela legislação 

ambiental, em especial os parques, as praças, as faixas de APPs, os logradouros 

públicos, as ciclovias e os espaços livres (TRÊS LAGOAS, 2016). Ainda, é previsto 

a implantação do Parque Linear do Córrego da Onça e sugerido um estudo para 

recuperação ambiental das Áreas de Preservação Permanente dos demais 

córregos inseridos no perímetro urbano do município, conforme disposto no Art. 26 

do PDTL. 

Aproveitamento de águas 

pluviais 

Propõem-se a inserção de ações que visem sensibilizar e envolver a sociedade 

quanto a promoção de mecanismos que incentivem o uso de águas de chuva. 

A implementação destes mecanismos e integração nos programas municipais 

relacionados ao saneamento e ao meio ambiente deverão ser embasados em 

estudos que definam formas práticas, acessíveis e adequadas ao contexto social 

e cultural da população, de forma que sejam convertidos em benefícios a 

comunidade. 

Considerou-se que neste cenário sejam realizadas campanhas junto à população 

no sentido de divulgar e fomentar as proposições relacionadas ao aproveitamento 

da água pluviais, caracterizando o uso sustentável deste recurso natural. 

Regulação e Fiscalização 
Existência de ente regulador atuante e estabelecimento de mecanismos oficiais e 

contínuos de fiscalização e regulação. 

Estrutura Institucional 
Existência de Órgão Executivo e Órgão Colegiado atuante para a área do 

saneamento básico.  

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. 

Educação ambiental e 

sensibilização da população 
(1) 

Investimentos e ações para fomentar a prática relacionada a educação e 

sensibilização ambiental da população com foco em aproveitamento de águas 

pluviais e demais fatores relacionados a preservação ambiental. 

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 detalhamento dos fatores considerados para a estruturação 

do panorama traçado para o planejamento a partir do processo de revisão e 

atualização do PMSB, a Tabela 8 e Tabela 9 agregam a compilação dos dados de 
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estimativas e demandas gerados que caracterizam o Sistema de Drenagem e Manejo 

de Águas Pluviais Urbanas no horizonte temporal de 20 anos (2023 a 2042) para o 

Cenário Planejado, utilizado como referencial para embasar o planejamento do 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Três Lagoas/MS ao 

longo do horizonte temporal do PMSB.
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Tabela 8 – Síntese das estimativas das demandas do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Três Lagoas/MS para o Cenário Planejado. 

CENÁRIO planejado 

Ano 

Extensão 

Total das Vias 

Extensão de 

Vias 

Pavimentadas 

Extensão de 

Vias Não 

Pavimentadas 

Taxa de Cobertura 

de Pavimentação 

e Meio-fio 

Extensão 

Total de 

Meio-Fio 

Extensão 

das 

galerias 

Taxa de Cobertura do 

Sistema de 

Macrodrenagem 

Bocas de 

Lobo 

Poços de 

Visita 

(km) (km) (km) (%) (km) (km) (%) (unid.) (unid.) 

2023 752,01 526,12 225,89 69,96 1016,67 152,85 20,33 4.595 2.987 

2024 758,16 532,93 225,23 70,29 1029,83 163,94 21,62 4.711 3.204 

2025 764,11 539,63 224,48 70,62 1042,78 175,15 22,92 4.853 3.423 

2026 769,85 546,22 223,63 70,95 1055,52 186,47 24,22 5.019 3.645 

2027 775,39 552,71 222,68 71,28 1068,06 197,88 25,52 5.210 3.868 

2028 780,71 559,08 221,63 71,61 1080,37 209,38 26,82 5.424 4.092 

2029 785,82 565,34 220,48 71,94 1092,46 220,95 28,1 5.660 4.319 

2030 790,73 571,48 219,25 72,27 1104,33 232,60 29,42 5.918 4.546 

2031 795,44 577,51 217,93 72,60 1115,98 244,32 30,71 6.195 4.775 

2032 799,96 583,43 216,53 72,93 1127,42 256,09 32,01 6.492 5.005 

2033 804,28 589,23 215,05 73,26 1138,63 267,92 33,31 6.807 5.237 

2034 808,41 594,93 213,48 73,59 1149,64 279,80 34,61 7.141 5.469 

2035 812,35 600,51 211,84 73,92 1160,43 291,71 35,91 7.490 5.702 

2036 816,09 605,96 210,13 74,25 1170,96 303,65 37,21 7.854 5.935 

2037 819,65 611,31 208,34 74,58 1181,30 315,62 38,51 8.233 6.169 

2038 823,02 616,54 206,48 74,91 1191,40 327,61 39,81 8.626 6.403 

2039 826,19 621,64 204,55 75,24 1201,26 339,60 41,10 9.030 6.638 

2040 829,17 626,62 202,55 75,57 1210,88 351,59 42,40 9.445 6.872 

2041 831,94 631,46 200,48 75,90 1220,23 363,57 43,70 9.869 7.106 

2042 834,53 625,90 208,63 75,00 1209,49 375,54 45,00 9.363 7.340 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Tabela 9 – Síntese das estimativas das demandas do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Três Lagoas/MS para o Cenário Planejado 
(continuação). 

CENÁRIO PLANEJADO 

Ano 

Reservatórios 

de 

Amortecimento 

Volume de 

Amortecimento 

Áreas 

Verdes 

Públicas 

Áreas Verdes 

por 

Habitantes 

Extensão 

dos Parques 

Lineares 

Parcela de 

Cursos d'água 

Com Parques 

Lineares 

Índice de 

Aproveitamento 

de Água Pluvial 

Em Residências 

Nº de Domicílios 

Com 

Aproveitamento 

de Água Pluvial 

Volume de Água 

Pluvial Captada 

e Aproveitada 

(unid.) (m³) (km²) (m²/hab.) (km) (%) (%) (unid.) (m³) 

2023 28 277.143 5,47 44,45 0,13 5,00 0,05 19 1.680,57  

2024 29 285.714 5,75 46,06 0,26 10,00 0,10 39 3.449,59  

2025 29 294.286 6,03 47,66 0,39 15,00 0,15 60 5.307,06  

2026 30 302.857 6,32 49,27 0,52 20,00 0,20 81 7.164,52  

2027 31 311.429 6,61 50,88 0,65 25,00 0,25 102 9.021,99  

2028 32 320.000 6,90 52,49 0,78 30,00 0,30 124 10.967,91  

2029 33 328.571 7,20 54,10 0,91 35,00 0,35 147 13.002,29  

2030 34 337.143 7,50 55,70 1,04 40,00 0,40 170 15.036,66  

2031 35 345.714 7,80 57,31 1,17 45,00 0,45 193 17.071,03  

2032 35 354.286 8,10 58,92 1,30 50,00 0,50 217 19.193,85  

2033 36 362.857 8,41 60,53 1,43 55,00 0,55 241 21.316,67  

2034 37 371.429 8,71 62,14 1,56 60,00 0,60 265 23.439,49  

2035 38 380.000 9,02 63,74 1,69 65,00 0,65 290 25.650,77  

2036 39 388.571 9,33 65,35 1,82 70,00 0,70 315 27.862,04  

2037 40 397.143 9,64 66,96 1,95 75,00 0,75 341 30.161,76  

2038 41 405.714 9,95 68,57 2,08 80,00 0,80 366 32.373,04  

2039 41 414.286 10,26 70,18 2,21 85,00 0,85 392 34.672,76  

2040 42 422.857 10,58 71,78 2,34 90,00 0,90 418 36.972,48  

2041 43 431.429 10,89 73,39 2,47 95,00 0,95 445 39.360,66  

2042 44 440.000 11,20 75,00 2,60 100,00 1,00 471 41.660,38  

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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5 OBJETIVOS E METAS 

O presente processo de atualização e revisão do PMSB de Três Lagoas/MS busca 

nortear o aperfeiçoamento do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas no âmbito municipal, com foco no desenvolvimento sustentável, na proteção 

do meio ambiente e na universalização do acesso aos serviços. 

Deste modo, este capítulo estabelece objetivos e metas que orientarão o 

planejamento para o horizonte temporal de 20 anos, estabelecendo os prazos: 

imediato, curto, médio e longo, para o sistema de forma a proporcionar o 

fortalecimento administrativo, operacional e de modernização tecnológica com 

inclusão socioeconômica, os quais foram fundamentados no estudo das demandas 

das diretrizes e proposições técnicas apresentados no decorrer dos próximos 

capítulos. 

Sendo assim, foram definidos 9 (nove) objetivos específicos para o Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas no intuito de propiciar ao município 

de Três Lagoas/MS serviços de qualidade, 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 pautada em tecnologias consolidadas no país, por estarem 

ajustadas a realidade cultural, econômica, climática e demais variáveis intrínsecas à 

gestão da drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Além disso, buscou-se 

considerar a limitação orçamentária da Prefeitura Municipal, uma vez que outros 

serviços essenciais à população três-lagoense, como educação e saúde, não podem 

ser prejudicados em detrimento dos custos com o Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas. 

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 os anseios da comunidade três-lagoense. Deste modo, 

sugere-se que estes aspectos norteadores do planejamento sejam avaliados, 

retificados e atualizados periodicamente nas revisões programas para o Plano. 
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Além disso, as estimativas de prazos para os objetivos e metas são vinculados 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 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Diante do exposto, o Quadro 14 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 anos (2023 a 2042). 

Quadro 14 – Objetivos, metas e prazos definidos para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas do PMSB de Três Lagoas/MS. 

programa Objetivo metas  prazo 

Programa 12 

1. Desenvolver instrumento de 
planejamento específico para o 
Sistema de Drenagem e Manejo 
de Águas Pluviais Urbanas. 

Meta 52 - Elaborar e executar o Plano Diretor 
de Drenagem Urbana (PDDU). 

2023 a 2042 

2. Cadastramento detalhado das 
estruturas e dispositivos que 
compõem o Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas. 

Meta 53 - Realizar o cadastramento, 
mapeamento e atualização das estruturas e 
dispositivos que compõem o Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas. 

2023 a 2042 

3. Proporcionar ao município 
infraestruturas e dispositivos 
adequados para eficiência e 
eficácia do Sistema de Drenagem 
e Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas. 

Meta 54 - Definir os critérios para elaboração 

de projetos e execução de obras de manejo 

de águas pluviais urbanas. 

2023 a 2042 

Meta 55 - Implementar e recuperar o sistema 

de drenagem visando a universalização. 
2023 a 2042 

4. Assegurar o funcionamento 
adequado do Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas. 

Meta 56 - Realizar manutenção corretiva e 
preventiva do Sistema de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

2023 a 2042 

Meta 57 - Promover e intensificar a 
fiscalização e o ordenamento interno no 
âmbito da administração municipal para 
estruturar, ampliar e melhorar o Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas. 

2023 a 2042 

Programa 13 

5. Estabelecer e incentivar 
mecanismos para o 
reaproveitamento, retenção e 
infiltração das águas pluviais, 
reduzindo as cargas hídricas nos 
sistemas de drenagem. 

Meta 58 - Ampliar os mecanismos para 
detenção, retenção, infiltração e 
aproveitamento de águas pluviais. 

2023 a 2042 

Meta 59 - Incentivar medidas individuais para 
a detenção, retenção, aproveitamento e 
infiltração das águas pluviais, de modo a 
otimizar o Sistema de Drenagem e Manejo 
de Águas Pluviais Urbanas. 

2023 a 2042 

Meta 60 - Implantar medidas de redução do 
acúmulo de sedimentos arenosos e resíduos 
sólidos nos dispositivos de drenagem e 
manejo das águas pluviais. 

2023 a 2042 
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programa Objetivo metas  prazo 

Meta 61 - Elaborar o Plano Diretor de 
Arborização Urbana. 

2023 a 2042 

Programa 14 

6. Identificar áreas sujeitas a 
inundações que causam riscos a 
população local. 

Meta 62 - Realizar o zoneamento das áreas 
com riscos a enxurradas, enchentes, 
alagamentos e inundações. 

2023 a 2042 

7. Garantir a prevenção e controle 
de enchentes, alagamentos, 
enxurradas e inundações. 

Meta 63 - Elaborar e implantar mecanismos 
para prevenção de eventos hidrológicos 
extremos. 

2023 a 2042 

Meta 64 - Fiscalizar se a taxa de 
permeabilização do solo dos imóveis cumpre 
as determinações impostas pelos 
dispositivos legais. 

2023 a 2042 

Programa 14 

Meta 65 - Implantar sistemas para o 
monitoramento do Sistema de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas, bem 
como um sistema de alerta contra enchentes 
e alagamentos. 

2023 a 2042 

Programa 15 

8. Garantir a proteção e o controle 
ambiental dos cursos d'água 
componentes do Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas. 

Meta 66 - Implantar medidas de proteção das 
Áreas de Preservação Permanente (APPs). 

2023 a 2027 

Meta 67 - Erradicar os lançamentos 
clandestinos de esgoto no sistema de 
drenagem urbana. 

2023 a 2042 

9. Realizar programas e 
campanhas de educação e 
sensibilização sobre proteção e 
controle ambiental no âmbito dos 
aspectos relacionados à 
drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas. 

Para este objetivo, ver Programa 5 no Tomo I 
– Aspectos Institucionais, Gerenciais e 
Legais. 

2023 a 2042 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Ressalta-se que os objetivos e metas não devem ser fixos durante o horizonte 

temporal do PMSB, ou seja, devem ser atualizados conforme as mudanças 

econômicas, culturais e anseios da sociedade três-lagoense. Portanto, sugere-se que 

os objetivos e metas sejam avaliados, retificados e atualizados periodicamente, não 

ultrapassando o prazo de 10 (dez) anos deste Plano. 

Ainda, as estimativas de prazos para os objetivos e metas são vinculadas às ações 

necessárias e não deverão ser fixados, de forma que a gestão pública possa antecipar 

ações a fim de propiciar o alcance do Cenário Planejado em um período mais curto. 

Para o alcance das metas estabelecidas e, consequentemente, dos objetivos do 

PMSB do município de Três Lagoas/MS. Foram definidos os Programas contendo os 

Projetos e Ações para o atendimento dos anseios da sociedade e minimização ou 

redução dos problemas diagnosticados. 
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6 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Neste capítulo são apresentados 4 (quatro) programas específicos que nortearão o 

planejamento elaborado para a Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas no 

PMSB do município de Três Lagoas/MS. Ressalta-se que integram ainda os 

programas a serem observados para a efetivação da implementação do planejado 

para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, os 5 (cinco) 

programas gerais apresentados no Tomo I (Aspectos Institucionais, Gerenciais e 

Legais) que versam sobre os aspectos legais e inconstitucionais fundamentais para 

dar embasamento as 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 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do município 

de Três Lagoas/MS, tendo em vista o alcance dos objetivos e do conjunto de metas 

evidenciados no capítulo 4 (pág. 173) de forma sinérgica com o crescimento 

econômico, sustentabilidade ambiental e equidade social do município, como 

preconiza a Política Nacional de Saneamento Básico – PNSB (BRASIL, 2007, 2020). 

Em síntese, a reestruturação do planejamento do Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas baseou-se no retrato da situação da gestão, do 

gerenciamento dos serviços e infraestruturas de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas do município, apresentado na etapa de Diagnóstico Situacional, o qual 

forneceu elementos para composição do estudo de prospecção e delineamento do 

Cenário Planejado apresentado no capítulo 4 (pág. 173), que objetivou transformar as 

incertezas do futuro em condições racionais para a tomada de decisões. 

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 a ser destinado para sua execução. 

Em função da diversificada gama de ações que compõem este planejamento, foram 

definidas responsabilidades específicas para a implementação de cada uma das 

ações propostas, envolvendo o Poder Público Municipal, os usuários e os prestadores 

de serviços correlatos ao Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 
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Tais atribuições foram fundamentadas no princípio da responsabilidade 

compartilhada, portanto, possuem diferentes responsáveis em distintos níveis de 

participação, conforme apresentado no Quadro 15. 

Quadro 15 – Modelo (quadro síntese) utilizado para apresentar os Programas definidos neste instrumento 
de planejamento. 

 
 
 

METAS, PROJETOS E 

AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZOS 
PRIORI-

DADE 
Supervisão e 

Gerenciamento 
Execução 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 a 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. 

A fim de organizar o quadro síntese, conforme modelo exposto (Quadro 15), foram 

definidas as responsabilidades específicas para a implementação de cada uma das 

ações propostas envolvendo o Poder Público Municipal, os gerados 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 (supervisão e 

gerenciamento, execução, participação, acompanhamento e regulação e 

fiscalização), exposto no Quadro 16. 

O quê e 
como fazer? 

Quem 
participa? 

Quando 
fazer? 

Grau de 
relevância 
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Quadro 16 – 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 17). Evidencia-se que a estrutura organizacional existente 

no município foi concebida pela Lei nº 3.222/2016 e alterada pela Lei nº 3.758/2020. 

Quadro 17 – Siglas 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 

Departamento de Preservação, Licenciamento e Educação Ambiental DPLEA 

Departamento de Saneamento Básico DSB 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito SEINTRA 

Departamento de Drenagem Urbana DDU 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia SEDECT  

Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer. SEJUVEL  

Procuradoria Geral do Município PGM 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da Lei nº 3.222/2016 e alterações. 

Para propiciar 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 classificadas como Baixa, uma vez que todas as ações deverão ser 

executadas sistematicamente com efetividade para o atendimento dos Objetivos.  
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6.1 PROGRAMA 12: ESTRUTURAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E 
ORDENAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS URBANAS 

Na etapa de Diagnóstico Situacional verificou-se que o Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas do município de Três Lagoas/MS apresenta um 

déficit de informações sobre a infraestrutura do sistema, sendo imprescindível a 

consecução de levantamento e organização de dados referentes às estruturas 

existentes para subsidiar a formação de projetos, programas e a tomada de decisão 

dos gestores públicos. 

Neste sentido, foram estabelecidas ações de maneira a promover a estruturação e 

aperfeiçoamento do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 

garantindo a melhoria contínua e ordenada do referido sistema. 

O crescimento da sede urbana de Três Lagoas/MS contribui para a diminuição das 

áreas permeáveis, pelas alterações no meio ambiente que afetam o volume de 

escoamento pluvial em determinadas áreas, contribuindo para a ocorrência de 

eventos hidrológicos, como: enxurradas, enchentes, alagamentos e inundações, 

principalmente nos períodos chuvosos do ano. 

Neste contexto, a elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana se torna um 

instrumento fundamental para estabelecer normativas, definir diretrizes para o uso e 

ocupação do solo e minimização de riscos referente a eventos hidrológicos, bem como 

para definir as métricas do planejamento futuro do Sistema de Drenagem e Manejo 

de Águas Pluviais Urbanas de Três Lagoas/MS. 

Um dos principais problemas existentes, que possui propensão para se tornar cada 

vez mais recorrente, é o entupimento dos dispositivos e infraestruturas de drenagem 

urbana decorrente ao acúmulo de sedimentos arenosos e resíduos sólidos nos 

dispositivos, favorecendo a ocorrência de alagamentos pela interrupção do 

escoamento da água pluvial. 

Por fim, neste programa são previstas ações de manutenção corretiva e preventiva do 

sistema, bem como aquelas voltadas à educação ambiental, visando esclarecer e 

sensibilizar os munícipes sobre os impactos de suas ações, a exemplo do descarte 

inadequado dos resíduos sólidos no Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas. 
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6.1.1 Objetivos 

Os objetivos do presente programa são: 

• Desenvolver instrumento de planejamento específico para o Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas; 

• Cadastramento detalhado das estruturas e dispositivos que compõem o 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas; 

• Proporcionar ao município infraestruturas e dispositivos adequados para 

eficiência e eficácia do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas; 

• Assegurar o funcionamento adequado do Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas. 

6.1.2 Público-alvo 

O público-alvo deste programa 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. 

6.1.3 Referências Atuais 

As metas e ações propostas para este programa foram formuladas com base nas 

situações diagnosticadas no âmbito municipal referente a estruturação, 

aperfeiçoamento e ordenamento do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas. Assim, para elucidar as principais referências observadas, elaborou-

se o Quadro 18.  
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Quadro 18 – Referências atuais diagnosticadas no município relacionadas ao Programa 12: Estruturação, 
Aperfeiçoamento e Ordenamento do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

ASPECTO SITUAÇÃO DIAGNOSTICADA 

Sistema de organização das informações sobre o Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 
Inexistente 

Plano Diretor de Drenagem Urbana Inexistente 

Manutenções preventivas e corretivas no Sistema de Drenagem 

e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 
Existente 

Extensão da rede de drenagem (2020) (1) 110 km 

Nota: (1) Os dados disponibilizados pela SNIS referente a 2020 (SNIS, 2021) podem não representar a realidade atual ao 
considerar a realização de investimentos e obras para extensão da rede de drenagem no município. Ainda, a inexistência de 
dados de projetos e registros das estruturas já implantadas inviabiliza o diagnóstico exato e imediato da rede de drenagem 
existente, principalmente ao que se refere às estruturas implantadas no subsolo. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

6.1.4 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 19que expõe os indicadores a 

partir dos quais ocorrerá o monitoramento do presente programa. 

Quadro 19 – Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento do Programa 12: Estruturação, 
Aperfeiçoamento e Ordenamento do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

INDICADOR UNIDADE 
FREQUÊNCIA DE 

CÁLCULO 

Índice de área urbanizada Porcentagem Anual 

Índice de densidade de domicílios na área urbana Domicílios/ha Anual 

Existência do Plano Diretor de Drenagem Sim/Não (1) Anual 

Índice de cobertura do sistema de microdrenagem na área 

urbana 
Porcentagem Anual 

Índice de cobertura de pavimentação e meio-fio na área 

urbana 
Porcentagem Anual 

Existência de mapeamento municipal atualizado das 

estruturas e componentes do Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Porcentagem Anual 

Existência de manual técnico de procedimentos para 

implantação de obras de drenagem no município 
Sim/Não (1) Anual 

Índice de limpeza e desobstrução de bocas de lobo Porcentagem Anual 

Índice de limpeza e desobstrução das galerias da rede de 

drenagem 

m³/ano ou km de 

galerias limpas e 

inspecionadas (2) 

Anual 

Total de Reclamações sobre o Sistema de Drenagem e 

Manejo de água Pluviais Urbanas 
(nº/1.000 hab./ano) Anual 

Nota: (1) O indicador não precisará mais ser monitorado quando obtiver resposta afirmativa, devendo ser criados outros para 
avaliar a eficiência dos instrumentos instituídos nas revisões periódicas deste Plano; (2) Sugestão de indicador conforme 
apresentado no Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais da Prefeitura Municipal de São Paulo/SP (SÃO PAULO, 2012). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Destaca-se que os indicadores de gestão para avaliação e monitoramento propostos 

ao Programa 12 são apresentados com mais detalhes no item 8.1.1 (pág. 265). 
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6.1.5 Metas, Programas, Projetos e Ações 

Este tópico é apresentado em forma de quadro-síntese (Quadro 20), contendo a 

descrição das metas vinculadas ao Programa 12, seguido dos conjuntos de projetos 

e/ou ações necessárias para o alcance previsto. Para cada projeto ou ação são 

definidas as responsabilidades na supervisão e gerenciamento, na execução, na 

participação, no acompanhamento, na regulação e fiscalização, bem como o seu grau 

de prioridade (  baixa,  média,  alta e  legal) e seu prazo para execução. 

Sugere-se que alguns dos projetos e ações venham a ser executados por equipe 

tecnicamente habilitada contratada pela municipalidade, denominados de “Terceiros” 

neste PMSB. A fim de não sobrecarregar o corpo interno com serviços extras em 

relação à rotina de trabalho, fator que pode prejudicar tanto o funcionário, quanto a 

eficiência e qualidade do serviço. 

Tais recomendações são feitas no sentido de evitar a sobrecarga no quadro municipal 

de funcionários com especialistas cuja demanda é esporádica, evitando comprometer 

demasiadamente as receitas do município com folha de pagamento. 
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Quadro 20 – Metas, projetos e ações referentes ao Programa 12: Estruturação, Aperfeiçoamento e Ordenamento do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas. 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E  

FISCALIZAÇÃO 

 Elaborar e executar o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU). 

  Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana. 

Nota: Conforme proposto no Art. 9º, inciso III do Plano Diretor de Três Lagoas/MS; no PMSB elaborado 
em 2014 (TRÊS LAGOAS, 2014b, p. 207) e na Ação 25 apresentada no Plano de Ação Três Lagoas 
Sustentável (BID et al., 2016, p. 221). 

Terceiros DDU 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023  

  Elaborar minuta de projeto de Lei do Plano Diretor de Drenagem Urbana, 

votar, sancionar e publicar o referido instrumento legal. 

Câmara 

Municipal 
DDU 

PGM 

SEINTRA 

SEMEA 

Órgão colegiado Ente regulador 2024  

  Implementar as ações estruturais previstas no PDDU, conforme 

escalonamento proposto em tal instrumento específico de planejamento. 

Nota: O detalhamento desta ação deve ser exigido como conteúdo mínimo do Plano Diretor de 
Drenagem Urbana. 

DDU SEINTRA 
SEFIRC 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

  Implementar as ações não-estruturais previstas no PDDU, conforme 

escalonamento proposto em tal instrumento específico de planejamento. 

Nota: O detalhamento desta ação deve ser exigido como conteúdo mínimo do Plano Diretor de 
Drenagem Urbana. 

DDU SEINTRA 
SEGOV 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

 Realizar o cadastramento, mapeamento e atualização das estruturas e dispositivos que compõem o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

  Realizar o levantamento topográfico da rede de drenagem urbana e manejo 

de águas pluviais existente. 
Terceiros DDU 

SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023  

  Levantamento em campo de todas as estruturas e dispositivos que compõem 

o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 
Terceiros DDU 

SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023  

  Elaborar banco de dados georreferenciado e alimentado com os dados 

obtidos na Ação 52.2 que possibilite visualizar as instalações das diversas áreas do 

saneamento integralmente, melhorando e facilitando o planejamento. 

Nota 1: O banco de dados georreferenciado deverá conter informações de todas as vertentes do 
saneamento básico. 

Nota 2: Equivale a ação do PMSB de 2014: Criar, implantar e alimentar o sistema de informações 
gerenciais do PMSB, para acompanhar seus resultados e reprogramar as ações.  

Terceiros DDU 

SEINTRA 

SEMEA 

Defesa Civil 

Órgão colegiado Ente regulador 2024  

  Alimentar e atualizar periodicamente o banco de dados no SMIS-TL com 

informações relativas aos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 
DDU SEINTRA 

SEMEA 

Defesa Civil 
Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

 Definir os critérios para elaboração de projetos e execução de obras de manejo de águas pluviais urbanas. 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E  

FISCALIZAÇÃO 

  Estabelecer critérios para elaboração de projetos de modo a compatibilizá-los 

com o contexto global das bacias de contribuição. 

Nota: O detalhamento desta ação deve ser exigido como conteúdo mínimo do Plano Diretor de 
Drenagem Urbana. 

DDU SEINTRA 

SEMEA 

SEGOV 

Defesa Civil 

Órgão colegiado Ente regulador 2023  

  Elaborar Manual Técnico de procedimentos para implantação de obras de 

microdrenagem. 

Nota: Elaboração do Manual Técnico também proposto no Plano de Ação Três Lagoas Sustentável, 
Ação 28 (BID et al., 2016, pág. 221). O detalhamento desta ação deve ser exigido como conteúdo 
mínimo do Plano Diretor de Drenagem Urbana. 

Terceiros DDU 
SEMEA 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023  

 Implementar e recuperar o sistema de drenagem visando a universalização. 

  Dimensionar os projetos de drenagem para atender aos critérios definidos por 

regramentos técnicos, considerando como unidade de planejamento as microbacias 

hidrográficas. 

Terceiros DDU 
SEINTRA 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Redimensionar os projetos existentes, caso estejam subdimensionados 

considerando como unidade de planejamento as microbacias hidrográficas. 
Terceiros DDU 

SEINTRA 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

   Realizar estudo para modelagem hidrodinâmica dos cursos hídricos 

inseridos nas áreas urbanas do município de Três Lagoas/MS com simulações de 

sistema de microdrenagem com tempo de retorno de 2, 5 e 10 anos e simulação do 

sistema de macrodrenagem com tempo de retorno de 10 e 25 anos, com critérios 

mínimos para dimensionar e redimensionar canais e galerias. 

Nota: O detalhamento desta ação deve ser exigido como conteúdo mínimo do Plano Diretor de 
Drenagem Urbana. 

Terceiros DDU 
SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Ampliar de forma gradual o sistema de microdrenagem e macrodrenagem, 

atendendo à demanda de urbanização do município e visando a universalização da 

demanda urbana. 

SEINTRA DDU 
SEGOV 

SEFIRC 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Realizar manutenção corretiva e preventiva do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

  Elaborar o Plano de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Nota: O detalhamento desta ação deve ser exigido como conteúdo mínimo do Plano Diretor de 
Drenagem Urbana. 

Terceiros DDU 
SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023  

   Executar as ações previstas apresentadas no Plano de Manutenção 

Corretiva e Preventiva do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 
DDU SEINTRA SEGOV Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Programar e realizar limpezas periódicas nos elementos de microdrenagem e 

macrodrenagem, realizar a remoção de resíduos sólidos e sedimentos arenosos que 

obstruem os dispositivos, bem como proceder o desassoreamento dos canais de 

drenagem da sede urbana. 

DSP DDU SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E  

FISCALIZAÇÃO 

  Realizar avaliações e diagnósticos periódicos do Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas através de inspeções na rede. 

Nota: Ação realizada por empresa terceirizada a fim de não sobrecarregar o quadro de funcionários, 
contudo, havendo auxílio da SEINTRA para a realização de inspeções na rede de drenagem para 
elaboração do diagnóstico. 

Terceiros DDU SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Promover e intensificar a fiscalização e o ordenamento interno no âmbito da administração municipal para estruturar, ampliar e melhorar o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

  Executar ações de fiscalização e acompanhamento provisionadas no Plano 

Diretor de Drenagem Urbana (Meta 52). 
DDU SEINTRA 

SEMEA 

Defesa Civil 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Realizar estudo de viabilidade técnica e sustentabilidade econômico-

financeira que embase a cobrança pelos serviços ou atividades que remetem à 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, conforme na PNSB (Lei nº 11.445/2007, 

alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020), que deverá ser implementada em 

consonância com a realidade do município quanto a esta vertente do saneamento, no 

que tange ao nível de ordenamento e estruturação alcançados. 

Nota: A Política Municipal de Saneamento Básico de Três Lagoas/MS (Lei nº 2.867/2014, Art. 39) 
define os itens a serem considerados ao realizar a cobrança pelo serviço público de drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas. 

Terceiros DDU 

SEFIRC 

SEGOV 

Controladoria 

Geral 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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6.2 PROGRAMA 13: APROVEITAMENTO, RETENÇÃO E INFILTRAÇÃO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 

Os mecanismos para o aproveitamento, retenção e infiltração das águas pluviais são 

fundamentais para a redução da contribuição de deflúvios e, consequentemente para 

atenuação das cheias no sistema de macrodrenagem e minimização das enxurradas 

e, portanto, devem ser incentivados e utilizados. 

A adoção de mecanismos naturais em conjunto com obras civis de drenagem, 

contribuem para redução dos deflúvios, sendo esses os principais mecanismos de 

prevenção e correção do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

do município. A implantação e ampliação das áreas verdes, tais como Áreas de 

Preservação Permanente, parques, praças contribuem para diminuição dos efeitos 

negativos das enchentes, melhorando a permeabilidade do solo, além da melhoria da 

qualidade de vida dos munícipes, com integração de equipamentos e áreas de lazer 

e esporte. 

Ainda, observa-se a ampliação e manutenção estratégica dos mecanismos de obra 

civil constituintes da rede de drenagem urbana como tubos, túneis, canais, valas e 

fossos, bacias, sarjetas, captações e bocas de lobo, que contribuem para captação, 

condução, retenção temporária ou infiltração das águas pluviais dispostas ao longo 

da malha urbana. 

Outro ponto a ser adotado, são as calçadas ecológicas (calçadas com faixa 

permeável) e de pisos drenantes e/ou intertravados nos empreendimentos públicos, 

privados e nos lotes residenciais é uma ação que permite a infiltração das águas no 

solo, assim minimizando o volume de água no escoamento superficial. 

O Plano Diretor de Três Lagoas/MS (Lei nº 2.083/2006, Art. 80, § 1º) estabelece que 

em todas as calçadas é obrigatória a existência de uma área permeável ou de 

dispositivos de drenagem destinados à infiltração ou destinação de águas pluviais 

(TRÊS LAGOAS, 2006). 

Propõe-se ainda o incentivo, através de abatimentos no Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU), a implantação de cisternas e microrreservatórios de infiltração, uma 

vez que estes componentes hidráulicos reduzem a contribuição do escoamento 

superficial e propiciam uma atenuação das cheias no sistema de drenagem urbana. 
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Além disso, certifica-se a estruturação de mecanismo para redução do acúmulo de 

resíduos nos dispositivos de drenagem, logo, o município deve alinhar e implementar 

lixeiras públicas ao longo da malha municipal, especialmente nas áreas com maior 

fluxo e circulação de pessoas, conforme os preceitos estabelecidos pelo Art. 117 da 

Lei Municipal nº 3.388 de 05 de janeiro de 2018, que institui a Política Municipal de 

Resíduos Sólidos e o Código Municipal de Resíduos Sólidos de Três Lagoas/MS. 

Sendo assim, este programa visa implantar e incentivar de modo sistemático e efetivo, 

mecanismos para o aproveitamento, retenção e infiltração das águas pluviais, 

otimizando e reduzindo a carga do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas. 

6.2.1 Objetivos 

O objetivo do presente programa é: 

• Estabelecer e incentivar mecanismos para o aproveitamento, retenção e 

infiltração das águas pluviais, reduzindo as cargas hídricas nos sistemas de 

drenagem. 

6.2.2 Público-alvo 

O público-alvo deste programa engloba toda a comunidade, administração pública 

municipal e prestadores de serviços (terceiros) que estarão envolvidos diretamente 

com a gestão e gerenciamento dos serviços correlatos ao saneamento básico. 

6.2.3 Referências Atuais 

As metas e ações propostas para este programa foram formuladas com base nas 

situações diagnosticadas no âmbito municipal no que concerne o aproveitamento, 

retenção e infiltração de águas pluviais no município de Três Lagoas/MS. Assim, para 

elucidar as principais referências observadas, elaborou-se o Quadro 21. 

Quadro 21 – Referências atuais diagnosticadas no município relacionadas ao Programa 13: 
Aproveitamento, Retenção e Infiltração de Águas Pluviais. 

ASPECTO SITUAÇÃO DIAGNOSTICADA 

Plano Diretor de Arborização Urbana Inexistente 

Fomento a medidas de reutilização de águas pluviais Inexistente 

Fomento à utilização de calçadas ecológicas Inexistente 
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Fomento à manutenção periódica dos dispositivos e 

infraestruturas da rede de drenagem 
Existente, porém insuficiente (1) 

Nota: Durante a etapa de Diagnóstico Situacional do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas deste PMSB 
foi constatado a problemática em relação ao acúmulo de sedimentos arenosos nos dispositivos e infraestruturas de drenagem 
de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

6.2.4 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 22, expondo os indicadores a 

partir dos quais ocorrerá o monitoramento do presente programa. 

Quadro 22 – Indicadores de Gestão para Avaliação e Monitoramento do Programa 13: Aproveitamento, 
Retenção e Infiltração de Águas Pluviais. 

INDICADOR UNIDADE 
FREQUÊNCIA DE 

CÁLCULO 

Volume total de reservatório de amortecimento em relação 
à área urbana 

m³/km² Anual 

Captação de águas pluviais por unidade de área urbana Unid./km² Anual 

Índice de áreas verdes municipais Porcentagem Anual 

Existência do Plano Diretor de Arborização Urbana Sim / Não (1) Anual 

Existência de instrumentos de fomento a medidas de 
reutilização de águas pluviais 

Sim / Não (1) Anual 

Nota: (1) O indicador não precisará mais ser monitorado quando obtiver resposta afirmativa, devendo ser criados outros para 
avaliar a eficiência dos instrumentos instituídos nas revisões periódicas deste Plano. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Destaca-se que os indicadores de gestão para avaliação e monitoramento propostos 

ao Programa 13 são apresentados com mais detalhes no item 8.1.2 (pág. 269). 

6.2.5 Metas, Programas, Projetos e Ações 

Este tópico é apresentado em forma de quadro-síntese (Quadro 23), contendo a 

descrição das metas vinculadas ao Programa 13, seguido do conjunto de projetos e/ou 

ações necessárias para o alcance do previsto. Para cada projeto ou ação são 

definidas as responsabilidades na supervisão e gerenciamento, na execução, na 

participação, no acompanhamento, na regulação e fiscalização, bem como o seu grau 

de prioridade (  baixa,  média,  alta e  legal) e seu prazo para execução. 

Sugere-se que alguns dos projetos e ações venham a ser executados por equipe 

tecnicamente habilitada contratada pela municipalidade, denominados de “Terceiros” 

neste PMSB, a fim de não sobrecarregar o corpo interno com serviços extras em 
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relação a rotina de trabalho, fator que pode prejudicar tanto o funcionário, quanto a 

eficiência e qualidade do serviço. 

Tais recomendações são feitas 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 folha de pagamento. 
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Quadro 23 – Metas, projetos e ações referentes ao Programa 13: Aproveitamento, Retenção e Infiltração de Águas Pluviais. 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

 Ampliar os mecanismos para detenção, retenção, infiltração e aproveitamento de águas pluviais. 

  Elaboração e implantação de projeto de sistema de infiltração de águas 

pluviais nas áreas urbanas, com prioridade para áreas de maior risco de inundação, 

através da implantação de tecnologias como: pavimentação permeável, piso 

intertravável, calhas vegetadas, valas de infiltração, filtros de areia, entre outros. 

Terceiros 
DDU 

SEINTRA 

SEGOV 

SEFIRC 

SEMEA 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2027  

  Estudo para avaliar a necessidade de implantação de novos reservatórios de 

amortecimento (Piscinões) para atender a demanda de reservação de águas pluviais e 

contribuir com a drenagem urbana do município. 

Nota: Revisão do estudo de acordo com a demanda do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas no município. 

Terceiros DDU 
SEINTRA 

SEMEA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Executar o projeto Sistema de Áreas Verdes, para a ampliação de áreas 

verdes (parques lineares, praças etc.), proposto no Plano Diretor de Três Lagoas/MS. 

Nota: O Sistema de Áreas Verdes será implementado através do Projeto Circuito Verde, com a 
finalidade de conectar e integrar todas as áreas do sistema entre si, e com outros elementos de 
interesse para o meio ambiente urbano, o lazer e o turismo (Lei nº 2.083/2006, alterada pela Lei n.º 
3.211/2016, Art. 28-A, B e C). 

SEINTRA DDU 

SEGOV 

SEMEA 

SEFIRC 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Elaboração de projeto para recuperação das lagoas municipais, através da 

criação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) na Lagoa do Meio e 

criação de Parque Urbano na Lagoa Menor. 

Terceiros SEMEA 
SEGOV 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023  

  Execução dos projetos para recuperação ambiental das lagoas municipais 

(Lagoa do Meio e Lagoa Menor). 

Nota: O projeto de recuperação da Lagoa Menor foi iniciado a partir da implementação de mecanismos 
de drenagem a fim de evitar que o volume de água diminua (TRÊS LAGOAS, 2022). 

SEINTRA SEMEA 
SEFIRC 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2024-2028  

 Incentivar medidas individuais para a detenção, retenção, aproveitamento e infiltração das águas pluviais, de modo a otimizar o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

  Incentivar a implantação de calçadas ecológicas (calçadas com faixa 

ajardinada, ou seja, permeável) e de pisos drenantes nos empreendimentos públicos, 

privados e nos lotes residenciais. 

Nota: O Plano Diretor de Três Lagoas/MS (Lei nº 2.083/2006, Art. 80, § 1º) estabelece que em todas 
as calçadas é obrigatória a existência de uma área permeável ou de dispositivos de drenagem 
destinados à infiltração ou destinação de águas pluviais. 

DDU SEINTRA SEGOV Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Incentivar o aproveitamento das águas pluviais por meio da instalação de 

microssistema de retenção nas residências. 
DDU SEINTRA 

SEGOV 

População 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Implantar medidas de redução do acúmulo de sedimentos arenosos e resíduos sólidos nos dispositivos de drenagem e manejo das águas pluviais. 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

  Elaborar projetos de implantação de medidas estruturais para redução do 

acúmulo de sedimentos arenosos e resíduos sólidos no interior dos dispositivos de 

drenagem e manejo de águas pluviais, de modo a evitar problemas com alagamentos e 

enchentes. 

Nota 1: A execução da ação envolve elaboração de projetos que podem vir a ser realizados por 

empresa terceirizada a fim de não sobrecarregar a equipe operacional. 

Nota 2: Sugere-se a implantação de bocas de lobo inteligentes para retenção de resíduos sólidos, 
conforme contribuição populacional por meio de consulta pública. 

DDU / 

Terceiros 
SEINTRA 

SEMEA 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

  Executar os projetos para implantação das medidas estruturais provisionadas 

na Ação 60.1 
DDU SEINTRA 

SEMEA 

SEFIRC 
Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

 Elaborar o Plano Diretor de Arborização Urbana. 

  Elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana. Terceiros DDU SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2024  

  Implantar as ações previstas no Plano Diretor de Arborização Urbana. SEINTRA DDU 
SEMEA 

SEFIRC 
Órgão colegiado Ente regulador 2024-2042  

Fonte: Elaborado pelos autores.
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6.3 PROGRAMA 14: PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENCHENTES, 
ALAGAMENTOS, ENXURRADAS E INUNDAÇÕES 

As enchentes, alagamentos, enxurradas e inundações em áreas urbanas apresentam 

um dos graves problemas que assolam as cidades brasileiras nos últimos anos, pois 

acabam atingindo áreas, muitas vezes, densamente povoadas, ocasionando prejuízos 

consideráveis à população. Destaca-se que as principais causas das ocorrências 

destes eventos referem-se ao fato de que a maioria dos municípios brasileiros não 

possuem planejamento para ocupação urbana. 

Segundo Santos & Barbosa (2005), o problema das inundações urbanas é complexo, 

uma vez que envolve ações multidisciplinares e abrangentes sobre a bacia 

hidrográfica como um sistema integrado e dinâmico. As ações isoladas podem apenas 

transferir de local as inundações. Deste modo, as ações estruturais e não estruturais 

devem ser implantadas no município de forma a minimizar o problema, sendo estas: 

• Elaboração de plano de contingência para prevenção de eventos hidrológicos 

extremos; 

• Implantação de sistema de alerta; 

• Identificação e mapeamento de áreas sujeitas a enchentes, alagamentos, 

enxurradas e inundações; 

• Remanejamento das populações alocadas em áreas de riscos; 

• Implantar estruturas que visem a redução dos impactos das águas pluviais nas 

áreas urbanizadas do município. 

Neste sentido, este programa visa elencar ações que auxiliem a prevenção das 

ocorrências de eventos hidrológicos no município, garantindo qualidade de vida a 

população local. 

6.3.1 Objetivos 

Os objetivos do presente programa são: 

• Identificar áreas sujeitas a inundações que causam riscos a população local, 

remanejando-as para locais adequados; 
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• Garantir a prevenção e controle de enchentes, alagamentos, enxurradas e 

inundações. 

6.3.2 Público-alvo 

O público-alvo deste programa engloba toda a comunidade, administração pública 

municipal e prestadores de serviços (terceiros) que estarão envolvidos diretamente 

com a gestão e gerenciamento dos serviços correlatos ao saneamento básico. 

6.3.3 Referências Atuais 

As metas e ações propostas para este programa foram formuladas com base nas 

situações diagnosticadas no âmbito municipal no que concerne à prevenção e controle 

de enchentes, alagamentos, enxurradas e inundações. Assim, para elucidar as 

principais referências observadas, elaborou-se o Quadro 24. 

Quadro 24 – Referências atuais diagnosticadas no município relacionadas ao Programa 14: Prevenção e 
Controle de Enchentes, Alagamentos, Enxurradas e Inundações. 

ASPECTO SITUAÇÃO DIAGNOSTICADA 

Estações de monitoramento do sistema de drenagem Inexistente 

Definição de áreas de interesse para o sistema de drenagem Inexistente 

Zoneamento das áreas de risco a eventos hidrológicos externos Existente 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

6.3.4 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 

mencionados, elaborou-se o Quadro 25, expondo os indicadores a partir dos quais 

ocorrerá o monitoramento do presente programa. 

Quadro 25 – Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento do Programa 14: Prevenção e Controle 
de Enchentes, Alagamentos Enxurradas e Inundações. 

INDICADOR UNIDADE FREQUÊNCIA DE CÁLCULO 

Índice de domicílios em situação de risco de inundações, 
enchentes e alagamentos. 

Porcentagem Anual 

Índice da população impactada por eventos hidrológicos Porcentagem Anual 

Estações de monitoramento quantitativo e qualitativo do 
sistema de drenagem urbana 

Unidade Anual 

Proporção de áreas sujeitas a inundações ou enxurradas 
provocadas por drenagem 

Porcentagem Anual 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Destaca-se que os indicadores de gestão para avaliação e monitoramento propostos 

ao Programa 14 são apresentados com mais detalhes no item 8.1.3 (pág. 271). 
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6.3.5 Metas, Programas, Projetos e Ações 

Este tópico é apresentado em forma de quadro-síntese (Quadro 26), contendo a 

descrição das metas vinculadas ao Programa 14, seguido do conjunto de projetos e/ou 

ações necessárias para o alcance do previsto. Para cada projeto ou ação são 

definidas as responsabilidades na supervisão e gerenciamento, na execução, na 

participação, no acompanhamento, na regulação e fiscalização, bem como o seu grau 

de prioridade (  baixa,  média,  alta e  legal) e seu prazo para execução. 

Sugere-se que alguns dos projetos e ações venham a ser executados por equipe 

tecnicamente habilitada e contratada pela municipalidade, denominados de 

“Terceiros” neste PMSB, a fim de não sobrecarregar o corpo interno com serviços 

extras em relação à rotina de trabalho, fator que pode prejudicar tanto o funcionário 

quanto a eficiência e qualidade do serviço. 

Tais recomendações são feitas 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 folha de pagamento. 
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Quadro 26 – Metas, projetos e ações referentes ao Programa 14: Prevenção e Controle de Enchentes, Alagamentos, Enxurradas e Inundações. 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

 Realizar o zoneamento das áreas com riscos a enxurradas, enchentes, alagamentos e inundações. 

  Mapear e identificar periodicamente as áreas de riscos e pontos críticos de 

inundações, enchentes, alagamentos, enxurradas e deslizamentos ao longo da malha 

municipal, mantendo o zoneamento atualizado. 

Defesa Civil 
DDU 

SEGOV 
SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Integrar os dados obtidos na Ação 61.1 no banco de dados do SMIS-TL para a 

tomada de decisões. 
DDU SEINTRA 

SEMEA 

Defesa Civil 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Compatibilizar e disponibilizar os dados obtidos na Ação 61.1 nas mídias sociais 

digitais da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS. 

Departamento 

de Tecnologia 

da 

Informação/ 

SEMAD 

DDU 
SEINTRA 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Realizar cadastro detalhado das edificações, moradias e moradores localizados em 

áreas de risco. 
Defesa Civil DDU 

SEINTRA 

SEGOV 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Interditar/Desapropriar as moradias e edificações estabelecidas em proximidade 

com as margens dos córregos, áreas propensas a processos erosivos e a efeitos das 

enchentes e inundações, resultando no remanejamento da população em novos bairros a 

serem planejados com infraestrutura básica. 

Defesa Civil SEGOV 

PGM 

SMAS 

DDU 

Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Realizar acompanhamento psicossocial da população realojada, no sentido de 

evitar que estas voltem a ocupar áreas de risco. 
SMAS SMS PGM Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Elaborar e implantar mecanismos para prevenção de eventos hidrológicos extremos. 

  Elaboração de projetos e planos, visando à minimização de enxurradas e 

alagamentos nas áreas delimitadas de alto risco desses eventos. 
Terceiros DDU 

SEINTRA 

Defesa Civil 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Elaboração de plano de contingência para a prevenção de eventos hidrológicos 

extremos nas áreas delimitadas de alto risco a eventos hidrológicos. 
Terceiros DDU 

SEINTRA 

Defesa Civil 
Órgão colegiado Ente regulador 2023  

  Implantar as ações estruturais previstas no plano de contingência. SEINTRA DDU 
SEFIRC 

Defesa Civil 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Implantar as ações não estruturais previstas no plano de contingência. DDU SEINTRA 
SEGOV 

Defesa Civil 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Fiscalizar se a taxa de permeabilização do solo dos imóveis cumpre as determinações impostas pelos dispositivos legais. 
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METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

  Fiscalizar a taxa de permeabilização do solo dos imóveis, a fim de verificar o 

cumprimento das determinações impostas pelos dispositivos legais. 

Nota: O PDTL (Lei n.º 2.083/2006, alterada pela Lei n.º 3.211/2016) institui a taxa de permeabilidade de 
acordo com o zoneamento urbano. Para a Macrozona Urbana Consolidada e Macrozona Urbana de 
Expansão a taxa de permeabilidade é estabelecida em 0,2 (20%). 

SEINTRA DDU SEGOV Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Implantar sistemas para o monitoramento do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, bem como um sistema de alerta contra enchentes e alagamentos. 

  Implantação de sistema de monitoramento em tempo real e controle da vazão de 

escoamento na rede de drenagem. 
Terceiros DDU 

SEINTRA 

SEFIRC 

SEGOV 

Órgão colegiado Ente regulador 2024  

  Operação de sistema de monitoramento em tempo real e controle da vazão de 

escoamento na rede de drenagem. 
SEINTRA DDU SEMEA Órgão colegiado Ente regulador 2025-2042  

  Continuidade do sistema de alerta à população em relação a ocorrência de 

enchentes e alagamentos. 
Defesa Civil DDU SEINTRA - - 2023-2042  

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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6.4 PROGRAMA 15: PROTEÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL 

A poluição difusa é definida como a poluição proveniente de atividades que depositam 

poluentes de forma esparsa sobre a bacia hidrográfica e acabam chegando aos 

corpos hídricos arrastadas pelas águas pluviais (RADESCA, 2018). Esse tipo de 

poluição já é considerado como uma das grandes causas da degradação de corpos 

hídricos. 

As principais fontes geradoras de poluição difusa são: 

• Esgotos domésticos não coletados ou lançados à rede de drenagem; 

• Deposição de poluentes atmosféricos e seu arraste pelo escoamento 

superficial; 

• Desgaste de pavimentos; 

• Combustíveis automotivos; 

• Resíduos sólidos não coletados; 

• Erosão causada por expansão das áreas urbanas e abertura de novos 

loteamentos; 

• Entre outros. 

Dentre as diversas técnicas utilizadas para a remoção da carga difusa presente nas 

águas de escoamento superficial citam-se as medidas estruturais ligadas às obras 

hidráulicas que promovam a infiltração, detenção e o aproveitamento das águas 

pluviais e medidas não-estruturais que são associadas às ações de planejamento 

como estudo de uso e ocupação do solo, limpeza de ruas e manutenção de gramados. 

Além disso, observa-se as medidas de proteção das Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) e mecanismos de erradicação de lançamentos clandestinos de 

esgoto no sistema de drenagem urbana, ambos retratados neste programa. 

Considerando que a educação ambiental é um instrumento essencial para a proteção 

e o controle ambiental relacionada à drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, 

são previstas e propostas ações (apresentadas no Tomo I – Aspectos Institucionais, 

Gerenciais e Legais) que visam a promoção de processos na temática global do 

saneamento básico. 
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6.4.1 Objetivos 

Os objetivos do presente programa são: 

• Garantir a proteção e o controle ambiental dos cursos d'água componentes do 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas; 

• Realizar programas e campanhas de educação e sensibilização sobre proteção 

e controle ambiental no âmbito dos aspectos relacionados à drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas (ver Tomo I – Aspectos Institucionais, 

Gerenciais e Legais). 

6.4.2 Público-alvo 

O público-alvo deste programa engloba toda a comunidade, administração pública 

municipal e prestadores de serviços (terceiros) que estarão envolvidos diretamente 

com a gestão e gerenciamento dos serviços correlatos ao saneamento básico. 

6.4.3 Referências Atuais 

As metas e ações propostas para este programa foram formuladas com base nas 

situações diagnosticadas no âmbito municipal no que concerne à educação, proteção 

e controle ambiental. Assim, para elucidar as principais referências observadas, 

elaborou-se o Quadro 27. 

Quadro 27 – Referências atuais diagnosticadas no município relacionadas ao Programa 15: Educação, 
Proteção e Controle Ambiental. 

ASPECTO SITUAÇÃO DIAGNOSTICADA 

Situação atual das Áreas de Preservação Permanente 
(APPs) inseridas no perímetro urbano do município. 

Identificadas as áreas urbanas (residências) próximas 
aos corpos hídricos. 

Ocorrência de lançamentos clandestinos de esgoto no 
sistema de drenagem urbana. 

Diagnosticadas ocorrências durante visita técnica ao 
município. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

6.4.4 Indicadores de Gestão para Avaliação e Monitoramento 

Com o intuito de acompanhar a situação dos programas propostos neste PMSB, bem 

como a efetivação das metas e ações, a fim de que se viabilize o alcance dos objetivos 
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anteriormente mencionados, elaborou-se o Quadro 28, expondo os indicadores a 

partir dos quais ocorrerá o monitoramento do presente Programa. 

Quadro 28 – Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento do ao Programa 15: Educação, 
Proteção e Controle Ambiental. 

Indicador Unidade Frequência de Cálculo 

Índice de Áreas de Preservação Permanente (APPs) existente. Porcentagem Anual 

Índice de cursos d’água naturais perenes na área urbana com 
parques lineares 

Porcentagem Anual 

Ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem 
urbana. 

Ligações/ano Anual 

Abrangência da Educação Ambiental do município Porcentagem Anual 

Existência de treinamento para os funcionários e corpo 
pedagógico de escolas municipais para a educação ambiental 
com foco na drenagem urbana 

Sim / Não (1) Anual 

Nota: (1) O indicador não precisará mais ser monitorado quando obtiver resposta afirmativa, devendo ser criados outros para 
avaliar a eficiência dos instrumentos instituídos nas revisões periódicas deste Plano. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Destaca-se que os indicadores de gestão para avaliação e monitoramento propostos 

ao Programa 15 são apresentados com mais detalhes no item 8.1.4 (pág. 273). 

6.4.5 Metas, Programas, Projetos e Ações 

Este tópico é apresentado em forma de quadro-síntese (Quadro 29), contendo a 

descrição das metas vinculadas ao Programa 15, seguido do conjunto de projetos e/ou 

ações necessárias para o alcance previsto. Para cada projeto ou ação são definidas 

as responsabilidades na supervisão e gerenciamento, na execução, na participação, 

no acompanhamento, na regulação e fiscalização, bem como o seu grau de prioridade 

(  baixa,  média,  alta e  legal) e seu prazo para execução. 

Sugere-se que alguns dos projetos e ações venham a ser executados por equipe 

tecnicamente habilitada contratada pela municipalidade, denominados de “Terceiros” 

neste PMSB, a fim de não sobrecarregar o corpo interno com serviços extras em 

relação à rotina de trabalho, fator que pode prejudicar tanto o funcionário quanto a 

eficiência e qualidade do serviço. 

Tais recomendações são feitas 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 folha de pagamento. 
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Quadro 29 – Metas, projetos e ações referentes ao Programa 15: Proteção e Controle Ambiental. 

METAS, PROJETOS E AÇÕES 

RESPONSABILIDADES 

PRAZO PRIORIDADE 
EXECUÇÃO 

SUPERVISÃO E 

GERENCIAMENTO 
PARTICIPAÇÃO ACOMPANHAMENTO 

REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

 Implantar medidas de proteção das Áreas de Preservação Permanente (APPs). 

  Elaborar PRAD com intuito de recuperar as Áreas de Preservação Permanente 

do Córrego Brasília (trecho não canalizado) e Córrego Japão, inseridos no perímetro 

urbano de Três Lagoas/MS. 

Nota: Conforme estabelecido pelo Plano Diretor de Três Lagoas/MS, que considera como APP uma faixa 
de no mínimo 50 metros no entorno de corpos hídricos, nascentes, lagoas, lagos, reservatórios e áreas 
úmidas (Lei n.º 2.083/2006, Art. 26, alterada pela Lei Municipal nº 2.706/2013). 

Terceiros SEMEA SEINTRA Órgão colegiado Ente regulador 2023-2024  

  Implantação do Parque Linear do Córrego da Onça. 

Nota: Implantação instituída pela Lei nº 2.672/2012 (Anexo I) e pelo Relatório Final do PMSB (2014), 
proposto como Ações Estruturais de Melhoria do Manejo de Águas Pluviais, com prazo de implantação 
de 4 anos (TRÊS LAGOAS, 2014b, p. 207). 

SEINTRA SEMEA 
SEGOV 

SEFIRC 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2027  

 Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto no sistema de drenagem urbana. 

Nota: Em conjunto com a Meta 48 do Programa 11 do Sistema de Esgotamento Sanitário, que propõe a elaboração do Plano de Erradicação de Ligações Clandestinas de Esgoto Doméstico. 

  Monitorar a qualidade de água dos cursos d'água urbanos visando identificar 

locais com lançamentos clandestinos de esgoto sanitário. 
DVS SEMEA 

SANESUL 

SEINTRA 
Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

  Realizar fiscalização e combate aos lançamentos clandestinos de esgotos 

domésticos e resíduos sólidos no Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas. 

SEMEA DSB SANESUL Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

 Monitorar a qualidade das águas dos cursos hídricos e das lagoas existentes no 

município por meio de análises fisico-químicas, com finalidade de identificar a ocorrência 

de contamianções por lançamentos de efluentes não tratados ou fora dos padrões de 

qualidade estabelecidos. 

Nota 1: Remoção de algas formadas pelo processo de eutrofização, quando necessário. 

Nota 2: Incluído a partir das contribuições populacionais por meio de consulta pública. 

SEMEA DSB DDU Órgão colegiado Ente regulador 2023-2042  

Nota: Para as metas, projetos e ações referentes a Educação Ambiental, ver Programa 5, Metas 16 e 17, apresentadas Tomo I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

.
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7 PROSPECTIVAS E DIRETRIZES TÉCNICAS PARA O SISTEMA DE 
DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANA 

As prospectivas e diretrizes técnicas para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas abrangem um conjunto de instruções e indicações que deverão ser 

seguidas, de modo que estas possam sanar as deficiências apontadas no Diagnóstico 

Situacional do PMSB, o atendimento das demandas do Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas apresentadas no Cenário Planejado (capítulo 4, 

pág.173) e a concretização dos programas, projetos e ações, estrategicamente 

planejados para o município de Três Lagoas/MS. 

Assim, o presente capítulo aborda os principais aspectos necessários à consecução 

das ações previstas no rol de programas, projetos e ações (capítulo 6, pág. 183), tais 

como: 

• Aspectos institucionais e gerenciais: no subcapítulo 7.1 (pág. 210) são 

apresentadas, de maneira resumida, as definições relacionadas à forma de 

prestação de serviço, fiscalização e regulação, controle social, atuação do 

órgão colegiado e sobre o Sistema Municipal de Informações em Saneamento 

Básico de Três Lagoas/MS (SMIS-TL) na alçada da vertente do saneamento 

que corresponde ao Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas. Frisa-se que os aspectos institucionais e gerenciais são descritos 

mais detalhadamente no Tomo I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e Legais; 

• Aspectos socioeconômicos e de cobrança pelos serviços de drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas: no subcapítulo 7.2 (pág. 212) é tratado 

de maneira sistemática a forma de cobrança pelos serviços de drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas, considerando que a prestação deste serviço 

deve ter sustentabilidade econômico-financeira assegurada pela remuneração 

advinda de cobrança dos serviços, a qual deverá ser implementada em 

consonância com a realidade do município de Três Lagoas/MS no que tange 

ao nível de ordenamento e estruturação a serem alcançados, sendo previsto 

neste instrumento de sustentabilidade econômico-financeira para 

embasamento desta ação; 

• Aspectos socioeducacionais e ambientais: no subcapítulo 7.3 (pág. 216) 

são apresentadas orientações para implantação de ações voltadas para a 

educação ambiental, no intuito de envolver e sensibilizar a população três-
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lagoense quanto a proteção e controle ambiental dos cursos d’agua 

componentes do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 

os mecanismos para o reaproveitamento, retenção e infiltração das águas 

pluviais, otimizando e reduzindo a carga no Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas, o reaproveitamento de águas pluviais em domicílios 

e, por fim, a sensibilização e educação ambiental; 

• Aspectos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas: no 

subcapítulo 7.4 (pág. 238) são apresentados os procedimentos e 

recomendações visando propiciar a gestão e gerenciamento do Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas para o município de Três 

Lagoas/MS de maneira adequada e eficiente. 

Constam ainda neste capítulo, os detalhamentos e recomendações aplicáveis ao 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, de forma integrada, com 

base no planejamento proposto, buscando aproximar-se ao máximo a realidade 

municipal do que seria o ideal/desejável para a população três-lagoense. 

7.1 ASPECTOS INSTITUCIONAIS E GERENCIAIS 

Este subcapítulo apresenta de forma sintética as prospectivas e diretrizes técnicas 

relacionadas aos aspectos institucionais e gerenciais do Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas delineadas para o município de Três Lagoas/MS. 

Assim, através do Quadro 30 foram evidenciados os pontos de maior relevância para 

estruturação do planejamento de um sistema para esta vertente do saneamento 

básico, idealizados visando incorporar as normativas impostas pela Lei Federal 

nº 11.445/2007 (e alterações posteriores). Neste sentido, o quadro supracitado 

detalha os aspectos como: 

• Formas de prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas; 

• Fiscalização e regulação; 

• Órgão colegiado; 

• Mecanismos de controle social; e 

• Sistema Municipal de Informação sobre Saneamento Básico. 
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A análise de tais aspectos foi pautada na realidade verificada no município por meio 

do Diagnóstico Situacional deste PMSB, bem como nas formas recomendadas para 

articulação destes, expondo também as alternativas existentes no âmbito do Sistema 

de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas que poderão ser adotadas pela 

municipalidade, prestadora dos serviços, órgão e entidade da administração pública 

do município, visando a universalização, regularidade e qualidade dos serviços 

prestados quanto a esta vertente. 

Menciona-se que os detalhamentos acerca dos aspectos institucionais e gerenciais 

dos sistemas de saneamento básico, incluindo o Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas, foram explicitados no Tomo I – Aspectos Institucionais, 

Gerenciais e Legais, sendo tratado no volume aludido as formas estabelecidas com 

vistas a reestruturar a organização, estrutura e capacidade institucional para a gestão 

dos serviços, principalmente, no que diz respeito ao planejamento, prestação, 

fiscalização e regulação, de modo que o Poder Público Municipal possa promover a 

melhoria institucional propiciando o cumprimento pleno dos programas, projetos e 

ações propostos no capítulo 6 (pág. 183). 

Quadro 30 – Síntese das principais definições relacionadas aos aspectos institucionais e gerenciais no 
âmbito da vertente do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas no município de Três 
Lagoas/MS. 

ASPECTO DIAGNÓSTICO CENÁRIO PLANEJADO ALTERNATIVAS 

Prestação de 

Serviços 

Prestação de forma direta 

pela Prefeitura Municipal 

de Três Lagoas/MS 

através da Secretaria 

Municipal de 

Infraestrutura, Transporte 

e Trânsito (SEINTRA). 

Recomenda-se que a 

municipalidade (neste caso a 

SEINTRA) continue o andamento 

das atividades relativas ao 

planejamento, gestão, 

organização e execução destes 

serviços. 

Recomenda-se a contratação de 

empresa terceirizada para 

atividades relativas ao 

planejamento, gestão, 

organização e execução destes 

serviços de forma mais eficiente, 

ficando sob responsabilidade da 

SEINTRA a fiscalização e 

acompanhamento. 

Fiscalização e 

regulação 
Inexistente. 

Fiscalização e regulação dos 

serviços por meio da constituição 

de ente regulador e fiscalizador 

municipal (Agência Municipal), 

considerando a efetivação das 

ações de reestruturação e 

adequação provisionadas no 

PMSB. 

Fiscalização e regulação dos 

serviços através da implantação 

de Agência Municipal de 

regulação dos serviços públicos 

de saneamento básico, incluindo 

o de drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas. 

Órgão 

colegiado 

Existente, porém não 

atuante. 

Reestruturar o Conselho 

Municipal de Saneamento Básico 

(CMSB) para tratar de questões 

relacionadas ao Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas e outras 

vertentes do saneamento. 

Atuação do órgão colegiado para 

o controle social por meio do 

Conselho Municipal de 

Saneamento Básico (CMSB). 
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ASPECTO DIAGNÓSTICO CENÁRIO PLANEJADO ALTERNATIVAS 

Órgão 

executivo 

Existente, com algumas 

ações voltadas para o 

saneamento básico. 

Sugere-se a criação do 

Departamento de Drenagem 

Urbana, vinculado à SEINTRA.  

Atuará como Órgão Executivo, o 

qual será encarregado de 

supervisionar, monitorar, planejar 

e fiscalizar, internamente, os 

serviços correlatos ao sistema de 

drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas. 

Sistema 

Municipal de 

Informações 

em 

Saneamento 

Básico 

Inexistente. 

Implementação do SMIS-TL 

integrado aos demais 

planejamentos e informações 

geográficas do município a fim de 

organizar e sustentar o 

acompanhamento, 

monitoramento e a avalição da 

eficiência do Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas. 

Alternativas para a integração do 

SMIS-TL: agregar os dados e 

informações levantados e 

cadastrados pela municipalidade 

que envolvam o Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

7.2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS DE 
DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

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 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. Sendo assim, a 

cobrança pelo serviço de drenagem e manejo e águas pluviais urbanas poderá ser 

realizada na forma de tributos, inclusive taxas e outros preços públicos, em 

conformidade com o regime de prestação do serviço ou das suas atividades (BRASIL, 

2007; 2020). 

Conforme exposto no dispositivo supramencionado, a estrutura de remuneração e de 

cobrança dos serviços poderá levar em consideração alguns fatores, entre eles: a 

capacidade de pagamento dos consumidores. Sendo assim, os usuários e localidades 

que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir 

o custo integral do serviço poderão ser contemplados com benefícios de subsídios 

tarifários e da origem dos recursos: diretos ou indiretos, tarifários ou fiscais, internos 

ou de prestação regional. 

Atualmente, não existe uma forma de cobrança dos serviços de drenagem e manejo 

de águas pluviais urbanas devido à falta de gestão neste setor, sendo 
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responsabilidade de um ou outro funcionário dentro de uma secretaria de obras. Isto 

ocorre porque não há recuperação de custo, apesar das constantes inundações nas 

cidades (TUCCI, 2010). 

Conforme mencionado anteriormente, a prestação dos serviços de drenagem e 

manejo de águas pluviais deve ter sustentabilidade econômico-financeira assegurada 

pela remuneração advinda de cobrança dos serviços, a qual deverá ser implementada 

em consonância com a realidade do município de Três Lagoas/MS, no que tange ao 

nível de ordenamento e estruturação a serem alcançados, sendo previsto neste 

instrumento de planejamento a realização de estudo de viabilidade técnica e de 

sustentabilidade econômico-financeira para embasamento desta ação. 

Ainda a PNSB (Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020), 

em seu Art. 36, estabelece que a cobrança pela prestação de serviço público de 

manejo de águas pluviais urbanas deverá levar em conta, em cada lote urbano, os 

percentuais de área impermeabilizada e a existência de dispositivos de amortecimento 

ou de retenção de água pluvial, bem como deverá considerar: 

• Nível de renda da população da área atendida; e 

• Características dos lotes urbanos e as áreas edificadas. 

Por fim, menciona-se que para o Poder Público Municipal instituir a forma de cobrança 

pelo serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deverá contratar uma 

empresa terceirizada capacitada que possua experiência comprovada em serviços 

semelhantes para avaliar a melhor maneira de cobrança a ser aplicada no município.  

Ressalta-se a importância do envolvimento da Câmara Municipal de Vereadores, 

como participante durante todo o processo e na avaliação do estudo. Menciona-se, 

que qualquer instituição de cobrança pelo serviço deve ser realizada com a 

participação de agência reguladora. A seguir sugere-se as metodologias de cobrança 

pelo serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

7.2.1 Cobrança pelo serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

Para a base de cálculo da cobrança pelo serviço de manutenção e operação do 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, sugere-se a metodologia 

de Tucci (2002), descrita a seguir, considerando que este custo deve ser permanente 
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e permite pagar os serviços de drenagem que poderão ser executados pela Prefeitura 

ou terceirizados. 

Sendo assim, a metodologia sugerida trata do rateio do custo de operação e de 

manutenção dos serviços do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas, em que o Custo total do serviço de operação e manutenção (𝐶𝑡) pode ser 

subdividido por regiões ou por toda a cidade, considerando a fórmula apresentada a 

seguir: 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑢𝑝  ×  𝐴𝑝 + 𝐶𝑢𝑖 × 𝐴𝑖 

Onde: 

• 𝐶𝑢𝑝: é o custo unitário das áreas permeáveis, em R$/hectare; 

• 𝐶𝑢𝑖: é o custo unitário das áreas impermeáveis da bacia, em R$/hectare; 

• 𝐴𝑝: são as áreas permeáveis da bacia, em hectare; e 

• 𝐴𝑖: são as áreas impermeáveis da bacia, em hectare. 

O princípio da taxa de cobrança de operação e manutenção do Sistema de Drenagem 

e Manejo de Águas Pluviais Urbanas é o da proporcionalidade com relação ao volume 

de escoamento superficial gerado. Considerando o coeficiente de escoamento das 

áreas impermeáveis (𝐶𝑖) de 0,95 e das áreas permeáveis (𝐶𝑝) de 0,15, o volume 

gerado pelas áreas impermeáveis é de 6,33 vezes superior ao das áreas permeáveis. 

Desta forma o custo unitário de uma área permeável é: 

𝐶𝑢𝑖 = 
0,95

0,15
 𝐶𝑢𝑝 = 6,33 𝐶𝑢𝑝 

Considerando que: 𝐴𝑏 = 𝐴𝑝 + 𝐴𝑖, sendo 𝐴𝑏, a área da bacia em hectare. 

Em uma área urbana, as áreas impermeáveis (𝐴𝑖) podem ser desdobradas na 

expressão: 

𝐴𝑖 = 𝐴𝑝𝑢𝑏𝛼 + 𝐴𝑙𝑜𝑡𝑒 𝛽 

Onde: 

• 𝐴𝑝𝑢𝑏: é a parcela da área com arruamento e logradouros públicos, como 

parques e praças, em km²; 
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• 𝛼: é a parcela impermeável da área de arruamento e logradouro público (entre 

0 e 1); 

• 𝐴𝑙𝑜𝑡𝑒: é a parcela da área ocupada pelos lotes urbanos, em m², e 

• 𝛽: é a parcela impermeável dos lotes. 

Sendo assim, o custo unitário da área impermeável é determinado da seguinte forma: 

𝐶𝑢𝑖 = 
100 × 𝐶𝑢𝑡

𝐴𝑏 × (15,8 + 0,842 𝐴𝑖)
 

Onde: 

• 𝐶𝑢𝑖: é o custo unitário da área impermeável, em R$/m²; 

• 𝐶𝑢𝑡: é o custo total de operação e manutenção em R$ (milhões); 

• 𝐴𝑏: é a área da bacia, em km², e 

• 𝐴𝑖: é a parcela da bacia impermeável, onde  𝐴𝑖 = 100 − 𝐴𝑝. 

A taxa de manutenção e operação do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas para cada terreno é obtida por: 

𝑇𝑥 =  
𝐴 × 𝐶𝑢𝑖

100
× (28,43 + 0,632 𝑖) 

Onde: 

• 𝑇𝑥: é a taxa anual a ser paga por propriedade, em R$; 

• 𝐴: é a área total do lote; 

• 𝐶𝑢𝑖: é o custo unitário da área impermeável, em R$/m²; e 

• 𝑖: é o índice de impermeabilidade, em porcentagem (%). 

Recomenda-se que esta taxa seja aplicada para os lotes em áreas que possuem os 

serviços de drenagem implantada, uma vez que se entende que a taxa é sobre a 

contribuição de águas pluviais do lote sobre o sistema de drenagem pública. E que, 

em caso de os munícipes utilizarem de alguma técnica de captação, reutilização ou 

para infiltração das águas pluviais, deve-se prever o desconto sobre a taxa de 

drenagem. 
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7.2.2 Taxa de Implantação de Obra de Drenagem 

A taxa de rateio para implementação de obras do plano de drenagem (𝑇𝑥𝑝), segue a 

metodologia de Tucci (2002), que considera a distribuição do custo apenas para as 

áreas impermeabilizadas, que aumentaram a vazão acima das condições naturais. 

𝑇𝑥𝑝 =
𝐴 ×  𝐶𝑡𝑝 ×  (15 + 0,75 𝑖)

𝐴𝑏  × 𝐴𝑖
 

Onde: 

• 𝐴: é a área do terreno, em m²; 

• 𝐶𝑡𝑝: é o custo total, em R$ (milhões); 

• 𝑖: é a área impermeável do lote, em %; 

• 𝐴𝑏: é a área da bacia, em km², e 

• 𝐴𝑖: é a área impermeável de toda a bacia, em porcentagem (%). 

Para lotes sem área impermeável, a contribuição tarifária do proprietário refere-se a 

parcela comum das ruas, apresentada da seguinte maneira: 

𝑇𝑥𝑝 =  
15 ×  𝐴 ×  𝐶𝑡𝑝

𝐴𝑏  ×  𝐴𝑖
 

7.3 ASPECTOS SOCIOEDUCACIONAIS E AMBIENTAIS 

Os próximos tópicos apresentam sistematicamente, os aspectos socioeducacionais e 

ambientais abordando, respectivamente, sobre a proteção e controle ambiental dos 

cursos d’agua componentes do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas, os mecanismos para o reaproveitamento, retenção e infiltração das águas 

pluviais, otimizando e reduzindo a carga no Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas, o reaproveitamento de águas pluviais em domicílios e, por fim, a 

sensibilização e educação ambiental para o município de Três Lagoas/MS. 

7.3.1 Proteção e Controle dos Cursos D’água Componentes do Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

O lançamento clandestino de esgoto sanitário na rede de drenagem urbana é um dos 

principais fatores de degradação da qualidade da água dos canais de drenagem e 
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cursos d’agua na área urbana ou nas proximidades, causando odores indesejáveis, 

propiciando a proliferação de vetores e doenças. 

Além disso, deve-se proporcionar a conservação dos cursos hídricos que integram o 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Três Lagoas/MS, 

garantindo a proteção e preservação das Áreas de Preservação Permanente (APP) 

destes recursos naturais. 

Desta forma, nos itens posteriores são descritas as principais diretrizes para a garantia 

do cumprimento das metas e ações referentes a proteção e controle ambiental dos 

cursos d’água componentes do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas. 

 Medidas de Proteção das Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

O Código Florestal, instituído pela Lei Federal nº 12.651/2012, dispõe sobre a 

proteção da vegetação nativa e define Área de Preservação Permanente (APP) como 

área protegida, coberta ou não de vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar 

o bem-estar das populações. 

Desta forma, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, por meio da SEMEA deve 

fiscalizar todos os cursos hídricos pertencentes ao Sistema de Drenagem e Manejo 

de Águas Pluviais Urbanas, garantindo que as APPs estejam protegidas. Como 

medida de preservação, recomenda-se a fiscalização periódica, aplicação de sansões 

e multas, bem como programas de educação e sensibilização continuada da 

população do município. 

Ainda o Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), conforme estabelecido no 

Art. 4º, inciso I, apresenta a definição de faixas de APP que variam de acordo com as 

características de cada corpo hídrico em análise, sendo estas regras sintetizadas na 

Figura 86, em que se apresenta a relação entre o comprimento do curso d’agua e a 

faixa marginal mínima de proteção, para áreas não consolidadas. 

Complementarmente menciona-se que a Lei Municipal nº 2.083, de 28 de setembro 

de 2006, alterado pela Lei Municipal nº 2.706, de 30 de abril de 2013, que institui o 
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Plano Diretor do Município de Três Lagoas/MS, especificamente no Art. 26, 

estabelece uma faixa de, no mínimo, 50,0 metros no entorno de corpos hídricos, 

nascentes, lagoas, lagos, reservatórios e áreas úmidas. 

Tendo em vista os processos de antropização às margens dos corpos hídricos de Três 

Lagoas/MS, recomenda-se a adoção de medidas mitigatórias de revegetação das 

Áreas de Preservação Permanente (APPs) no perímetro urbano do município. 
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Figura 86 – Fluxograma explicativo da faixa marginal mínima de Área de Preservação Permanente, de acordo com a largura dos cursos d’água.  
Fonte: Elaborado pelos autores.
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 Erradicação de Lançamentos Clandestinos de Esgoto no Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

As ligações clandestinas e improvisadas para o lançamento do esgoto in natura nos 

solos e/ou nos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas são 

medidas tomadas devido à omissão do Poder Público no gerenciamento do espaço 

urbano e como se sabe, a destinação inadequada de esgotos sanitários é a principal 

causadora de poluição do solo, de lençóis freáticos, de mananciais e de cursos d’água 

e, consequentemente, de proliferação de doenças. 

Desta forma, após a devida efetivação das ações de reestruturação e adequação do 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas provisionadas no PMSB, 

recomenda-se que o Departamento de Drenagem Urbana, em conjunto com o 

Departamento de Saneamento Básico, órgão executivo vinculado a SEMEA, realizem 

as vistorias e fiscalizações permanentes de ligações clandestinas no município, 

autuando os responsáveis e exigindo a correta destinação do esgoto gerado, seja por 

meio de ligação à rede pública de esgoto, quando existir, ou por meio de soluções 

individuais adequadas (fossas sépticas). 

A forma de fiscalização, sua periodicidade e priorização de locais a serem fiscalizados 

são fatores que devem estar determinados no Plano de Erradicação de Ligações 

Clandestinas, cuja elaboração é recomendada por este PMSB, apresentado no 

Tomo III – Sistema de Esgotamento Sanitário (Programa 11, Meta 48). Deverão ainda 

ser realizadas campanhas de sensibilização da população com o objetivo de informar 

a comunidade três-lagoense sobre as consequências das ligações irregulares. 

7.3.2  Mecanismos para o Reaproveitamento, Retenção e Infiltração das Águas 

Pluviais Otimizando e Reduzindo a Carga do Sistema de Drenagem e Manejo 

de Águas Pluviais Urbanas 

Os mecanismos para o reaproveitamento, retenção e infiltração das águas pluviais 

são fundamentais para a redução da contribuição de deflúvios e, consequentemente, 

para atenuação das cheias no sistema de macrodrenagem e, portando, devem ser 

incentivados e utilizados para o município de Três Lagoas/MS. 
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Neste sentido, menciona-se sobre a importância que seja promovida legislação 

municipal que determine esses regramentos, principalmente quanto à obrigatoriedade 

do atendimento da taxa de permeabilidade (área permeável) dentro de cada domicílio, 

bem como frente aos novos projetos arquitetônicos. 

De acordo com o Plano Diretor de Três Lagoas/MS (Lei Municipal nº 2.083/2006, 

alterada pela Lei Municipal nº 3.211/2016), a taxa de permeabilidade é definida de 

acordo com o zoneamento urbano. Sendo assim, o Quadro 31 apresenta os valores 

instituídos pela legislação municipal referente a Macro área Urbana do município. 

Quadro 31 – Taxa de permeabilidade de acordo com o zoneamento da Macro área Urbana do município de 
Três Lagoas/MS. 

Macrozona Urbana Taxa de Permeabilidade 

Macrozona de Qualificação  20% 

Macrozona de Consolidação 20% 

Macrozona de Uso Sustentável 30% 

Macrozona Industrial e Logística 20% (1) 

Macrozona de Proteção Ambiental N.A. (2) 

Macrozona de Expansão da Consolidação 20% 

Macrozona de Expansão Sustentável 30% 

Macrozona de Expansão Industrial e Logística 20% (1) 

Zona Especial de Interesse Social 20% 

Zona Especial de Interesse Cultural N.A. (2) 

Zona Especial de Interesse Ambiental N.A. (2) 

Área de Intervenção Urbana N.A. (2) 

Nota: (1) Exigência de reservatórios de águas pluviais para áreas construídas maiores que 500 m2.; (2) N.A. – Não se Aplica. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da Lei Municipal nº 2.083/2006, alterada pela Lei Municipal nº 3.211/2016. 

Nos próximos tópicos são detalhadas algumas diretrizes técnicas envolvendo 

mecanismos para proporcionar o reaproveitamento, retenção e infiltração das águas 

pluviais, otimizando e reduzindo a carga hidráulica do Sistema de Drenagem e Manejo 

de Águas Pluviais Urbanas. 

7.3.2.1 Implantação de Áreas Verdes Urbanas 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2021), as áreas verdes urbanas são 

consideradas como o conjunto de áreas intraurbanas que apresentam cobertura 

vegetal, arbórea (nativa e introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas) contribuindo 

de modo significativo para a qualidade de vida e equilíbrio ambiental nas cidades. 

Essas áreas verdes estão presentes numa enorme variedade de situações, como 

listado a seguir: 
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• Áreas públicas; 

• Áreas de Preservação Permanente (APP); 

• Canteiros centrais; 

• Praças, parques, florestas e unidades de conservação (UCs) urbanas; 

• Jardins institucionais; e 

• Terrenos públicos não edificados. 

Ademais, tais áreas são essenciais para a drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas considerando a grande área permeável que representam, colaborando 

principalmente para a prevenção de danos ocorridos na superfície em decorrência de 

eventos climáticos externos, tais como as inundações e deslizamentos. Ainda, essas 

são consideradas extremamente sustentáveis, pois combatem a poluição do ar, 

regulam umidade e temperatura e reduzem os níveis de ruídos no município. 

A implementação das áreas verdes urbanas tem por objetivo recuperar a vegetação e 

ampliar progressivamente a malha verde do município, de modo a possibilitar o 

escoamento natural das águas pluviais, obtendo uma maior permeabilidade do solo, 

envolvendo medidas de saneamento e controle das enchentes, além da requalificação 

paisagística dos logradouros e uma maior arborização e permeabilidade de 

pavimentos. 

Sendo assim, na Figura 87 são elencados alguns exemplos de áreas verdes urbanas, 

as quais são implantadas em consonância com a sua empregabilidade, considerando 

o ambiente natural e urbano existente no entorno. 



TOMO IV - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

223 

 
Figura 87 – Exemplos de áreas verdes urbanas que podem ser implantadas no município de Três 
Lagoas/MS. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

No Plano Diretor de Três Lagoas/MS (Lei Municipal nº 2.083/2006, alterada pela Lei 

Municipal nº 3.211/2016), especificamente no Art. 28-A, fica criado o Sistema de Áreas 

Verdes que é constituído pelo conjunto de áreas protegidas pela legislação ambiental, 

em especial os parques, as praças, as faixas de APPs, os logradouros públicos, as 

ciclovias e os espaços livres. O Sistema de Áreas Verdes será implementado através 

do projeto Circuito Verde, com a finalidade de conectar e integrar todas as áreas do 

sistema entre si, e com outros elementos de interesse para o meio ambiente urbano, 

o lazer e o turismo (TRÊS LAGOAS, 2016). 

Logo, verifica-se a partir de diretrizes e regramentos definidos para o município de 

Três Lagoas/MS, o dever do Poder Público quanto a implantação das áreas verdes 

urbanas, bem como a implementação dessas, a fim de complementar a oferta de 

dispositivos para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas e 

agregar a ambientação paisagística municipal.  
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7.3.2.2 Pavimento Ecológico 

A adoção de pavimentos ecológicos (com faixa ajardinada – permeável) e de pisos 

drenante e/ou intertravados (Figura 88) nos empreendimentos públicos, privados e 

nos lotes residenciais é uma ação que permite a retenção e/ou infiltração de água no 

solo, minimizando o volume que escoa superficialmente. 

O Plano Diretor de Três Lagoas (Lei nº 2.083/2006, Art. 80, § 1º) estabelece que em 

todas as calçadas é obrigatória a existência de uma área permeável ou de dispositivos 

de drenagem destinados à infiltração ou destinação de águas pluviais. Portanto, 

sugere-se que haja incentivo por parte da municipalidade à implementação de áreas 

impermeáveis nas calçadas, sendo a conservação sob responsabilidade dos 

proprietários da unidade imobiliária. 

  

  
Figura 88 – (A) Exemplo de aplicação de piso drenante em estacionamentos; (B) Aplicação de piso drenante 
em espaço público no Rio de Janeiro/RJ; (C) Exemplo de calçada ecológica; (D) Calçada com piso drenante 
em Piçarras/SC. 
Fonte: Associação Brasileira de Cimento Portland (2005); Soluções para Cidades (2022).  
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7.3.2.3 Sistemas de Biorretenção 

A adoção de técnicas de drenagem sustentável como os sistemas de biorretenção, 

que utilizam a atividade biológica de plantas e microrganismos para remover os 

poluentes das águas pluviais, contribuindo também para a retenção e infiltração dos 

volumes de água precipitados. 

A Figura 89 apresenta exemplos de biorretenção de água pluvial por meio de jardim 

de chuva, ou seja, depressão rasa que recebe a água do escoamento superficial, 

formando pequenas poças. 

  

  
Figura 89 – Exemplos de implementação de jardim de chuva, utilizado para retenção e infiltração de água 
pluvial. 
Fonte: Viver o Verde (2021). 

7.3.2.4 Valas de Infiltração 

As valas de infiltração são depressões lineares e gramadas (vegetação rasteira) 

implantadas no terreno que funcionam como pequenos canais onde o escoamento 

pluvial é desacelerado. A água escoada no percurso deste tipo de estrutura é infiltrada 

e o excesso destinado para uma rede pluvial convencional. Complementarmente, 



TOMO IV - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

226 

podem ser incorporadas pequenas 

barragens visando a desaceleração 

dos fluidos escoados, favorecendo 

ainda mais a infiltração. 

Os efeitos esperados para as valas 

são considerados significativos para 

declividades menores que 5,0%. Em 

regiões com altas intensidades de 

chuvas, a eficiência das valas pode ser limitada em função da velocidade da saturação 

do solo. No intuito de apresentar as valas de infiltração elaborou-se a Figura 90. 

No município de Três Lagoas/MS, durante a etapa de Diagnóstico Situacional deste 

PMSB, foi constatado a existência destes dispositivos de infiltração, sendo os registros 

fotográficos apresentados na Figura 91. 

  
Figura 91 – Exemplo de valas de infiltração já implementadas no município de Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 

7.3.2.5 Poço de Infiltração 

São dispositivos pontuais que permitem a evacuação do escoamento superficial para 

dentro do solo. Podem ser estruturados por preenchimento com brita (meio poroso) 

ou por revestimento estrutural, permitindo assim um interior vazio, que acaba 

infiltrando no solo. 

Essa medida de controle é utilizada normalmente em locais que não possuem grande 

carreamento de materiais particulados pelo escoamento superficial, exclusivamente 

Figura 90 – Modelo ilustrativo de vala de infiltração.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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as enxurradas que carregam grande quantidade de sólidos (SUDERSHA, 2002). No 

intuito de ilustrar visualmente um poço de infiltração elaborou-se a Figura 92. 

 
Figura 92 – Poço de infiltração preenchido com meio poroso (brita). 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de AZZOUT et al. (1994). 

7.3.2.6 Microrreservatório 

Os microrreservatórios são estruturas 

construídas e dimensionadas com intuito de 

reduzir as enxurradas produzidas em lotes 

urbanos residenciais e comerciais, ou seja, 

normalmente são implantados em pequenas 

áreas. 

Em geral são estruturas simples, na forma 

de caixas de concreto, alvenaria ou outro material parecido ou são escavados no solo, 

podem ser semelhantes aos poços de infiltração preenchidos com brita e isolados do 

solo com material geotêxtil (MPGO, 2022), como mostra a Figura 93. Podem ser 

divididos entre microrreservatórios de detenção e microrreservatórios de infiltração no 

solo. Em ambos os sistemas são necessários dispositivos de emergência e evacuação 

do excesso de vazão de projeto. 

7.3.2.7 Reservatórios de Amortecimento ou “Piscinões” 

Os Reservatórios de Amortecimento, popularmente conhecidos como “Piscinões”, são 

estruturas com a função de acumular temporariamente as águas pluviais, contribuindo 

para a redução de risco de inundações urbanas a partir do efeito de amortecimento 

da carga pluvial no sistema de drenagem. 

Figura 93 – Exemplo de microrreservatório.  
Fonte: Elaborado pelos autores, adaptado de Cruz; Tucci e 
Silveira (1998). 
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Conforme exposto no Diagnóstico Situacional do Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas, apresentado neste PMSB, o município de Três Lagoas/MS 

adotou a implementação de Piscinões (Figura 94) a fim de minimizar o efeito de 

sobrecarga do sistema, visto que é frequente a ocorrência de eventos hidrológicos. 

Destaca-se que os Piscinões, além das galerias que as interligam na rede drenagem, 

possuem dispositivos dissipadores de energia a fim de amortecer o escoamento da 

água pluvial. 

  

  
Figura 94 – Exemplos de Reservatórios de Amortecimento ou “Piscinões” e dispositivos de drenagem em 
Três Lagoas/MS. 
Fonte: Autores. 

Os reservatórios de amortecimento ainda se dividem em duas categorias, sendo 

distintas entre reservatório de detenção e reservatório de retenção, apresentados nos 

tópicos subsequentes. 

 Reservatório de Detenção 

Os reservatórios de detenção são os reservatórios mantidos a seco nos períodos de 

estiagens, destinados a reduzir os picos de escoamento superficial, liberando mais 
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lentamente os efluentes. Esse tipo de estrutura pode ser de solo escavado ou 

materializado por uma pequena barragem de terra ou de concreto, aproveitando ou 

não depressões naturais do terreno. 

Para seu correto funcionamento é necessário que a montante sejam implantados 

dispositivos como bacia de decantação e gradeamento, para a contenção da entrada 

de sedimentos e lixo. Na saída, além das estruturas de tomada d’água e tubulações, 

utiliza-se extravasor de emergência para verter vazões acima daquelas definidas em 

projeto (SUDERHSA, 2002). 

Em locais com altas intensidades de precipitação, deve-se avaliar a redução do 

período de retorno de projeto, para tornar economicamente viável a implantação 

dessa obra. Ainda se faz importante observar que esse tipo de estrutura deve 

considerar a potencial proliferação de mosquitos, sendo necessários estudos acerca 

do ciclo reprodutivo das espécies locais, possibilitando a adoção de tempos de 

detenção de água inferiores. No intuito de ilustrar um reservatório de detenção 

elaborou-se a Figura 95. 

 
Figura 95 – Reservatório de detenção de áreas pluviais. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Schueler (1987). 
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 Reservatório de Retenção 

Os reservatórios de retenção são reservatórios construídos para não secar entre uma 

enxurrada e outra, retendo água pluvial até a infiltração total e ainda, o volume 

acumulado pode ser reaproveitado (SUDERSHA, 2002). São estruturas destinadas 

não só para o controle de cheias, mas também para melhorar a qualidade da água 

das enxurradas. O reservatório não se esvazia, mas no seu dimensionamento deve-

se considerar como parâmetro básico um tempo de residência entre 2 e 4 semanas. 

No intuito de ilustrar um reservatório de detenção elaborou-se a Figura 96. 

 
Figura 96 – Reservatório de retenção de águas pluviais. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Schueler (1987). 

7.3.2.8 Dissipador de energia para saídas de tubulação 

O dissipador de energia para saídas de tubulação são dispositivos com função de 

reduzir a energia mecânica de fluxo d’água concentrados por outros dispositivos de 

drenagem, promovendo a redução da velocidade do escoamento, minimizando os 

efeitos erosivos quando sua disposição final é realizada em terreno natural. 
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Sua construção é realizada in loco, em concreto e pedra de mão, com diâmetros 

variando entre 0,10 e 0,15 cm, arrumado e assentado sobre uma caixa escavada no 

terreno, com paredes e fundos revestidos em concreto com resistência à compressão, 

situada a frente e sob a extremidade de outro dispositivo de drenagem. Também pode 

ser executado em forma de concreto denteado, bem como utilizado após descidas de 

águas em degraus. Assim, buscando ilustrar um modelo de dissipador (tipo 

enrocador), elaborou-se a Figura 97. 

 
Figura 97 – Dissipador de energia para saídas de bueiros e descidas de águas (tipo enrocador). 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de DNIT (2018). 

7.3.2.9 Camada Porosa de Atrito (CPA) 

A Camada Porosa de Atrito (CPA) apresenta-se como uma superfície drenante que 

facilita a drenagem das águas pluviais, a fim de evitar a formação de uma espécie de 

spray que gera insegurança na circulação dos veículos, devido ao movimento cinético 

desses, ocorrendo a redução do atrito do pneu com o pavimento, especialmente nas 

vias onde os veículos circulam com velocidades elevadas. 
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A CPA, segundo a Norma Rodoviária DNER nº 386/1999, vem como uma alternativa 

para combater os efeitos indesejáveis do excesso de água sobre o pavimento, por 

esse apresentar grande volume de vazios permite com que a água infiltre em seus 

poros e seja encaminhada para drenos laterais (DNER, 1999). 

Entretanto, ressalta-se que o pavimento drenante não tem como função primordial a 

drenagem, ou seja, não deve ser adotado no lugar de bocas de lobo, bocas de dragão, 

entre outros dispositivos. A CPA é um pavimento poroso que atua como fonte de 

drenagem auxiliar às convencionais, aumento a drenagem das águas em áreas 

pavimentadas (Figura 98), além de diminuir os riscos de aquaplanagem pelo aumento 

do atrito entre pavimento e pneu, possibilitando ainda a redução dos ruídos gerados 

pelos veículos. 

 
Figura 98 – Exemplo de pavimento com camada porosa de atrito, ou seja, asfalto poroso. 
Fonte: Adaptado de Cava (2017). 

7.3.2.10 Observações Gerais para otimizar e reduzir a quantidade de água no 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Este tópico aponta observações gerais com relação aos mecanismos para o 

reaproveitamento, retenção e infiltração de águas pluviais para otimizar e reduzir a 

quantidade de água no sistema. Assim, cabe frisar que essas tecnologias necessitam 

de cuidados especiais quanto às condições sanitárias, pois a contaminação por 

sedimentos, resíduos sólidos e esgoto sanitário podem provocar efeitos danosos, 

notadamente exemplificados pela proliferação de vetores transmissores de doenças 

que podem afetar a saúde pública. 

Recomenda-se ainda que devem ser elaborados métodos para gestão da estrutura, 

realizando a limpeza desses locais através do esvaziamento forçados em épocas 

críticas de proliferação de mosquitos. 
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Alinhando tudo isso, devem ser incentivados, através de abatimentos no Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU), a implantação de cisternas e microrreservatórios 

de infiltração nos novos empreendimentos e na reforma de antigos imóveis, uma vez 

que estes componentes hidráulicos reduzem a contribuição do escoamento superficial 

e propiciam uma atenuação das cheias no sistema de drenagem de águas pluviais. 

Ainda, é necessário elaborar o Plano Diretor de Arborização Urbana, que deve prever 

ações para maximizar a cobertura vegetal do município, propondo o plantio de árvores 

que não percam grandes quantidades de folhas (facilitando inclusive o serviço de 

varrição), a implantação de novas áreas verdes, entre outras ações. 

Inerente a isto, na elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) devem 

ser adotadas as concepções mais modernas de projetos de drenagem urbana que 

utilizam de áreas de reservação, muitas vezes integradas ao paisagismo local para 

diminuir o impacto do vento chuvoso, distribuindo o escoamento das águas deles 

oriundas ao longo do tempo e evitando vazões de pico. Tais estruturas consistem em 

reais soluções se projetadas corretamente e não simples mecanismos de realocação 

do problema. 

Juntamente nessa alçada, a orientação e sensibilização da população são primordiais 

para que se possa alcançar os objetivos desta diretriz. Portanto, devem ser criados 

mecanismos sistemáticos de divulgação, de fiscalização e de manutenção continuada, 

bem como a realização de palestras, cursos e seminários, campanhas de marketing 

nos principais veículos de comunicação (internet, televisão, rádio, dentre outros) sobre 

a importância da utilização de soluções individuais de retenção e reutilização das 

águas pluviais. 

7.3.3 Reaproveitamento de Águas Pluviais nos Domicílios 

Outra forma de controle do escoamento superficial é a utilização de sistema de 

captação de águas pluviais para reuso nos domicílios, que contribui em paralelo para 

a redução do volume consumido de água tratada utilizada por meio do sistema de 

abastecimento de água, poupando e economizando o uso deste recurso natural. 

Conforme as legislações vigentes, a água fornecida pelo serviço de abastecimento 

deve seguir o padrão de potabilidade, ou seja, deve atender a certos requisitos para 
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não oferecer riscos à saúde da população ao ser consumida. No entanto, a água 

pluvial coletada em domicílios não é avaliada segundo esses padrões, bem como 

também não é considerada como potável, sendo recomendado que sua utilização se 

restringe a usos, tais como: descargas sanitárias, regar as plantas, na limpeza 

doméstica, dentre outras possibilidades. 

Sendo assim, a captação de águas pluviais pode ocorrer até mesmo em pequenos 

telhados, possibilitando a coleta e o armazenamento litros de água por mês que seria 

o suficiente para realizar a maioria das atividades domésticas. 

Antes de iniciar a instalação de um sistema de captação de águas pluviais, os 

proprietários devem realizar alguns procedimentos para evitar a contaminação, a 

transmissão de doenças e garantia do uso de uma água de qualidade. Deve ser 

realizada a limpeza do telhado, a princípio com a varrição para a remoção de todas 

as folhas e demais resíduos, seguido do recolhimento da sujeira grossa contida nas 

calhas utilizando as mãos. 

Caso seja almejada uma água de melhor qualidade, também poderá ser realizada a 

lavagem do telhado e das calhas com água, sabão e água sanitária, esfregando a 

sujeira com vassoura ou escovão. Contudo, menciona-se que esta etapa não é 

obrigatória devido à finalidade de uso da água pluvial. 

Em casos de grande acúmulo de folhas, recomenda-se a instalação de tela (mais 

utilizada a “tela de galinheiro”) sobre a calha, visando evitar o entupimento deste 

dispositivo. Para esta ação sugere-se que seja contratado um especialista para 

realizar a instalação deste item, que comumente é conhecido como calheiro. 

Em seguida, para a escolha do local para a instalação do reservatório deve ser 

considerada a proximidade com a queda d’água da calha e ausência de exposição ao 

sol, visando evitar elevadas temperaturas da água no interior do reservatório, que 

tornam o ambiente favorável para a formação de fungos e algas, contaminando a água 

armazenada. Caso não seja possível instalar o reservatório em local de sombra, os 

cuidados com a manutenção da água precisarão ser mais constantes, conforme 

abordado adiante. 
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Na escolha dos reservatórios, para a maior parte das residências, a utilização de 

grandes recipientes pode ser a melhor solução. O mais comum é a bombona, um tonel 

de plástico em tamanhos com capacidade de armazenamento entre 200 e 250 litros. 

Caso o local para instalação do reservatório seja amplo, pode-se optar por um 

reservatório maior, como por exemplo uma caixa d’água de 1.000 litros. Também é 

possível interligar vários reservatórios para conseguir uma capacidade de 

armazenamento maior, conforme apresentado na Figura 99. Para evitar que o 

reservatório se deforme ou crie rachaduras, é importante que ele esteja sobre um 

suporte e que seu fundo esteja complementarmente em contato com o suporte. 

Caso seja optada a instalação do reservatório de armazenamento de água pluvial 

sobre uma laje, deve-se considerar o peso do reservatório, sendo necessário verificar 

se a capacidade de carga da estrutura a ser utilizada suporta o peso do sistema, 

considerando que uma caixa d’agua de 1.000 litros em seu limite pesa o equivalente 

a 1.000 kg (1 tonelada). 

 
Figura 99 – Modelo de armazenamento em série utilizando vários reservatórios. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Acessa SP (2015). 

É importante destacar que é proibido que o armazenamento das águas pluviais 

captadas seja realizado no mesmo reservatório em que é armazenada a água tratada 

oriunda do sistema de abastecimento convencional, pois seus usos são distintos e 

quando misturadas ambas se tornam não potáveis. 

Para definir o tamanho do reservatório, deve-se realizar o cálculo da quantidade média 

de água que o sistema de captação permitirá coletar. O cálculo leva em consideração 

o volume de chuva em um período de tempo (medido em milímetro – conferir dados 

pluviométricos no site eletrônico da ANA – Agência Nacional de Água e Saneamento 

Básico) pela área total do telhado. 
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Como mostrado na Figura 100, para o cálculo da estimativa simplificada do potencial 

de captação de água pluvial deve ser considerada somente a área em que o 

escoamento é direcionado (lado do caimento). 

 
Figura 100 – Exemplo do cálculo da estimativa simplificada do potencial de captação de águas pluviais. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Acessa SP (2015). 

Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT (2015), recomenda-se que o 

primeiro volume de água capitada seja descartado, devido a presença de poluentes e 

poeira no ar que essa água traz. Em geral, sugere-se inutilizar 1,0 (um) milímetro por 

metro quadrado (mm/m²) de telhado e em grandes cidades é recomendado que seja 

descartado o quantitativo de 2,0 (dois) mm/m². 

Para a construção de um modelo simplificado de captação de águas pluviais a partir 

de uma minicisterna doméstica, 

ideal para telhados com área de 

até 50 m², recomenda-se o 

manual de construção e instalação 

da minicisterna para residências 

urbanas disponível no site 

eletrônico Sempre Sustentável 

(2018), que utiliza bombona, 

tubulação e junções PVC com 

capacidade a partir de 200 litros 

de chuva para uso durante a 

limpeza, descarga e irrigação de 

plantas, entre outros, conforme 

apresentado na Figura 101. 

Para o armazenamento de águas pluviais são necessários alguns cuidados 

específicos após a coleta que irá garantir a qualidade da água, sem riscos à saúde. O 

primeiro cuidado é evitar a proliferação do Aedes aegypti (mosquito da dengue) com 

Figura 101 – Modelo de construção e instalação de 
minicisterna doméstica.  
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Acessa SP (2015). 
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a utilização de telas mosquiteiro no filtro de entrada e saída do sistema e tampando o 

reservatório, conforme as recomendações de construção do manual supracitado.  

Ainda há a necessidade de realizar a desinfecção da água armazenada 

periodicamente. Basta acrescentar água sanitária (com concentração do hipoclorito 

de sódio de 2,5%), 1,0 (um) mililitro para cada 10 litros de água, e deixa agir por 

30 minutos antes de usá-la, a cada quinze dias em período de chuva e durante o 

período de seca, uma vez por mês. Já a manutenção no sistema deve ser realizado 

uma vez ao ano, esvaziando-a, desmontando o sistema e lavando com bucha, água 

e sabão. 

O IPT (2015) adverte para não proceder o recolhimento de água de piso ou de 

alagamento, em locais de circulação de pessoas ou animais domésticos, como 

varandas ou áreas externas. A água de piso é sempre mais contaminada e pode gerar 

riscos à saúde. Logo, a água pluvial nunca deve ser ingerida sem tratamento, pois 

esta não é potável e sua ingestão deve ser evitada. Caso não exista alternativa, deve-

se utilizar um filtro de barro separado para filtragem das impurezas da água e 

posteriormente o tratamento com 2 (duas) gotas de água sanitária (orientação de uso 

para concentração de hipoclorito de sódio de 2,5%) para cada 1,0 (um) litro de água, 

mexendo bem e deixando repousar por pelo menos 15 minutos antes de consumi-la. 

7.3.4 Sensibilização e Educação Ambiental 

Conforme o Art. 1º da Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre 

a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, define a 

educação ambiental como os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem como de uso 

comum do povo, essencial a qualidade de vida da população e a sustentabilidade 

(BRASIL, 1999). 

Portanto, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS em articulação com as demais 

secretarias deve promover a educação ambiental no município, buscando a mudança 

de comportamentos e envolvimento crítico e ativo dos indivíduos (comunidade) com o 

contexto do saneamento básico e no que concerne às temáticas especificamente 

relacionadas ao Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, devendo 
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trabalhar na elaboração de campanhas de reutilização das águas pluviais 

considerando a sensibilização da sociedade quanto a conservação das APPs e dos 

corpos hídricos. 

Desta forma, sugere-se que a sensibilização e educação ambiental não apresente 

somente ações voltadas para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas, mas para o saneamento básico como um todo, visando atender as 

premissas básicas do Programa de Educação Ambiental e Mobilização Social em 

Saneamento (PEAMSS), conforme apresentando no Tomo I –Aspectos Institucionais, 

Gerenciais e Legais, no qual recomenda a criação de um Programa de Educação 

Ambiental que abranja a articulação das políticas de saneamento básico com as 

demais políticas públicas de educação, saúde, desenvolvimento urbano, 

desenvolvimento social e meio ambiente. 

Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS deverá apoiar e estimular os 

processos de educação ambiental voltados para a sensibilização, mobilização e 

formação dos atores sociais envolvidos, bem como a participação da comunidade na 

política pública de saneamento básico. 

7.4 ASPECTOS OPERACIONAIS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEREM 
ADOTADAS 

Este subcapítulo tem por finalidade definir procedimentos e especificações mínimas a 

serem adotadas a fim de propiciar a gestão e gerenciamento de maneira adequada e 

eficiente do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas para o 

município de Três Lagoas/MS. 

7.4.1 Cadastramento, Mapeamento e Atualização dos Dispositivos do Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Conforme proposto nos Projetos, Programas e Ações, especificamente no 

Programa 12 (subcapítulo 6.1, pág. 186), sugere-se a estruturação de um banco de 

dados georreferenciado que, dentre outros objetivos, busca sanar a problemática de 

organização e sistematização de dados importantes para a gestão dos sistemas de 

saneamento. 
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A Meta 53 do Programa 12 inclui a realização de levantamento topográfico da rede de 

drenagem urbana existente e o levantamento em campo de todos os dispositivos e 

estruturas que compõem a micro e macrodrenagem do Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Três Lagoas/MS. Ainda, as informações devem 

ser atualizadas e incluídas conforme a ampliação do sistema e dos serviços a fim de 

manter o cadastro atualizado, tornando-se uma ferramenta para a gestão pública do 

saneamento básico do município. 

Neste sentido, conforme exposto no Tomo I – Aspectos Institucionais, Gerenciais e 

Legais, é proposto a implantação do Sistema Municipal de Informações em 

Saneamento de Três Lagoas/MS (SMIS-TL), sendo um sistema de informações 

automatizado, no qual serão integrados os bancos de dados georreferenciados de 

cada vertente do saneamento básico do município, capaz de coletar, armazenar e 

processar dados. 

A partir da alimentação e divulgação dos dados do SMIS-TL referentes às vertentes 

do saneamento básico, bem como pela constituição e manutenção de indicadores 

analisados, o sistema de informações irá auxiliar o município nas tomadas de decisões 

e resultar em uma gestão com efetividade na melhoria dos serviços públicos prestados 

à população. 

7.4.2 Desenvolver Instrumento de Planejamento Específico para o Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas (Plano Diretor de Drenagem 

Urbana – PDDU) 

Em vista da complexidade e da ausência de gestão planejada, notadamente dos 

serviços de drenagem urbana e a sua dimensão e relevância para a sustentabilidade 

do ambiente urbano do município de Três Lagoas/MS, se faz necessário o 

desenvolvimento de mecanismos complementares ao presente PMSB, assim como 

de ações exclusivamente voltadas para o âmbito de drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas. 

Sendo assim, necessita-se da realização de um instrumento de planejamento, 

integrado a este PMSB, que estabeleça detalhadamente os mecanismos de gestão 

da infraestrutura urbana relacionada com o escoamento da água pluvial, objetivando 

compatibilizar a ocupação e a infraestrutura. Neste sentido, deve-se procurar a 
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definição de princípios para um instrumento de gestão, baseado nas seguintes 

premissas: 

• Planejamento integrado com as outras infraestruturas; 

• O escoamento superficial não pode ser ampliado pela ocupação; 

• Os impactos da ocupação sobre a drenagem não podem ser transferidos para 

outros locais; 

• Prever ações de controle e redão da carga poluidora na água pluvial; 

• Prever o planejamento dos diferentes espaços urbanos com critérios de 

ocupação e uso do solo; 

• Estabelecer uma política de controle de cheias por meio de medidas estruturais 

e não-estruturais, considerando a bacia como um todo; 

• Valorizar os mecanismos naturais de escoamento com políticas de 

preservação; 

• Prever meios de implantação do controle; 

• Incentivar a participação da comunidade na sua elaboração e alocar recursos 

destinados a ações na área da educação ambiental. 

Logo, a elaboração do PDDU se dará a partir de um conjunto de diretrizes que 

determinará a gestão do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

através do levantamento de políticas, medidas de controle, produtos e programas, 

atrelados com a participação social na tomada de decisões. 

Portanto, a elaboração do PDDU e a implantação das ações previstas devem ser 

priorizadas por parte da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS contemplando o 

seguinte conteúdo mínimo: 

• Levantamento das informações básicas: 

a) Coleta e sistematização de dados cartográficos, hidrográficos, geológicos, 

de uso e ocupação do solo, hidrometeorológicos, estudos e projetos 

existentes; 

b) Levantamento do sistema de macrodrenagem atual, com indicação dos 

pontos de contribuição das galerias e das respectivas áreas de drenagem, 

bem como cadastramento e mapeamento das estruturas componentes de 
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engenharia existentes (canalizações fechadas, canalizações abertas, 

reservatórios de contenção de cheias, entre outras); 

c) Levantamento de dados socioeconômicos (população atual e projetada 

para o horizonte de no mínimo de 20 anos para o Plano, área do município, 

densidade demográfica, taxa geométrica de crescimento anual da 

população, grau de urbanização e outros); 

d) Levantamento das manchas de inundação do evento mais crítico registrado 

na bacia, indicadas em plantas em escala adequada, com indicação das 

áreas atingidas (obtidas a partir de informações das inspeções de campo e 

estudos existentes), além de manchas urbanas, atual e projetada, das 

delimitações das sub-bacias e do município, das indicações dos corpos 

d’água, dos pontos críticos de inundação e de erosão; 

e) Levantamento das causas das inundações com base nos eventos de 

extrema significância ocorridos e documentação por meio de registros 

fotográficos existentes; 

f) Cadastramento e mapeamento das estruturas de microdrenagem; 

g) Cadastramento e avaliação do custo de remoção das construções 

localizadas dentro das manchas de inundações levantadas; 

h) Levantamento topográfico cadastral das seções de controle, obtidos por 

meio de pesquisa de campo, com avaliação de sua influência na mancha 

de inundação levantada; 

i) Levantamento de seções transversais topobatimétricas e cadastrais das 

travessias e estruturas que interfiram no escoamento dos corpos d’água; 

j) Levantamento das informações ambientais básicas, tais como: o 

crescimento demográfico sem planejamento urbano, despejo inadequado 

de resíduos sólidos e de efluentes sanitários e industriais, perda da 

biodiversidade e da cobertura vegetal; 

k) Levantamento do quadro jurídico e institucional das medidas de gestão sob 

responsabilidade direta e indireta do município, vinculados ao controle das 

inundações contemplando a preservação e a mitigação dos seus efeitos, 

incluindo as questões do uso do solo, áreas de preservação e de várzea 

vizinhas, integrantes da mesma bacia hidrográfica; e 

l) Consolidação dos critérios básicos, tais como: as vazões de 

dimensionamento e as taxas de impermeabilização dos terrenos, que levam 
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em consideração os índices de ocupação estimados para a área de estudo, 

além do período de retorno. 

• Análise e diagnóstico da situação atual: 

a) Análise e consolidação das informações a partir dos dados cartográficos, 

de uso e ocupação do solo e socioeconômicos será fixado o estágio atual 

das unidades hidrográficas do município e elaborados os cenários para o 

horizonte de projeto do plano (mínimo de 20 anos); 

b) Análise das obras em curso e programadas com foco na eficiência; 

c) Aplicação de Modelo Matemática Hidrodinâmico: com os cenários 

elaborados, utilizando os demais dados coletados, serão efetuados os 

cálculos hidráulico-hidrológicos que, em conjunto com o levantamento de 

áreas inundáveis, permite identificar os principais problemas existentes e a 

antevisão de quais são as medidas que podem ser tomadas para a 

mitigação dos efeitos das cheias e quais medidas preventivas poderão ser 

tomadas nas áreas com desenvolvimento urbano acentuado; 

d) Definição das simulações hidráulico-hidrológicas a serem realizadas e 

análise dos resultados, apontando a vantagens e desvantagens para cada 

caso, e definição da melhor situação simulada; 

e) Definição de critérios para estudos e projetos de drenagem urbana, tais 

como: as vazões de restrição, níveis de cheias para vários períodos de 

retorno, dentre outros; e 

f) Identificação das bacias prioritárias. 

• Recomendações de intervenções imediatas (ações de curto prazo): 

a) Indicações de ordem operacional e de manutenção nos sistemas de 

drenagem; 

b) Recomendação de projetos para correções ou adaptações de obras ou de 

alteração de projetos em curso; 

c) Recomendações de áreas a serem protegidas, desocupadas ou 

reservadas; e 

d) Proposição de medidas de utilização e manutenção da várzea após 

desapropriação. 

• Proposta de ações prioritárias: 
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a) Proposição de alternativas de soluções para a simulação escolhida; 

b) Concepção básica das medidas estruturais; 

c) Definição da melhor alternativa baseada em análise custo-benefício; 

d) Recomendações e definição de medidas não estruturais; 

e) Hierarquização das medidas propostas; e 

f) Plano de implantação das medidas propostas. 

• Plano de ações sistemáticas: 

a) Plano de educação ambiental; 

b) Programa de monitoramento hidráulico-hidrológico; 

c) Elaboração do arcabouço legal e institucional para implementação do 

Plano, bem como a proposta de legislação específica; 

d) Programa de medidas de fiscalização e controle; e 

e) Programa de implementação do Plano Diretor de Drenagem Urbana. 

• Elaboração de anteprojetos para as medidas estruturais de maior relevância, 

em áreas consideradas críticas. 

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007 (alterada pela Lei Federal 

nº 14.026/2020), os planos de saneamento básico devem ser revistos periodicamente, 

em um prazo não superior a 10 (dez) anos, e ainda, o Plano Diretor de Drenagem 

Urbana pode ser revisto conforme a ocorrência de alterações na legislação que 

resultem em impactos direto na drenagem ou após mudanças significativas no cenário 

projetado, como: alterações no meio físico, uso e ocupação do solo, novas tecnologias 

disponíveis, entre outros. 

7.4.3 Proporcionar Infraestrutura e Dispositivos Adequados para um Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas Eficaz 

Para proporcionar ao município infraestruturas e dispositivos adequados para um 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas eficaz, é necessário a 

adoção de critérios uniformes nos respectivos projetos. 

Neste sentido, é imprescindível a elaboração de um Manual Técnico de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas que oriente a implementação de infraestrutura de 

drenagem, fornecendo diretrizes básicas que devem ser usadas na elaboração dos 

projetos, bem como apresentando conceitos, elementos técnicos e metodologias de 
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cálculos a serem adotados na obtenção da chuva de projeto, na propagação do 

hidrograma de cheia e no dimensionamento hidráulico das obras de drenagem. 

Baseado no instrumento supracitado como também no PDDU, deve-se tanto 

implementar e recuperar o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas como realizar estudo de modelagem hidrodinâmica para verificar o 

comportamento do sistema requerido. 

7.4.4 Assegurar o Adequado Funcionamento do Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas 

O deflúvio superficial proporciona o transporte de grande quantidade de materiais para 

as galerias e canais de drenagem, que muitas vezes acarreta a obstrução das 

estruturas, aumento da frequência de alagamentos e inundações e a degradação 

ambiental dos sistemas hídricos. Portanto, para que o funcionamento do sistema seja 

eficiente deve-se prever ações de limpezas periódicas dos elementos de micro e 

macrodrenagem, bem como ações preventivas e corretivas destes, conforme listado 

em seguida: 

• A retirada de sedimentos arenosos mediante dragagem; 

• A remoção facilitada de resíduos sólidos dos dispositivos de drenagem; 

• A conservação de áreas verdes; 

• A manutenção dos dispositivos de infiltração; 

• A troca de elementos filtrantes; 

• A identificação periódica de potenciais fontes de poluição pontual e difusa; 

• A identificação de lançamentos ileais; e 

• A limpeza e remoção de resíduos sólidos dos canais de drenagem. 

Por fim, menciona-se que a educação, sensibilização e o envolvimento da 

comunidade são fundamentais para que esta diretriz alcance o sucesso almejado. 

Logo, devem ser realizadas campanhas para sensibilizar e orientar a população sobre 

o descarte adequado de resíduos sólidos, abordando complementarmente sobre os 

prejuízos decorrentes da incorreta disposição de tais materiais para o Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 
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Ainda, ressalta-se que, conforme verificado no Diagnóstico Situacional do Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Três Lagoas/MS, a obstrução dos 

dispositivos de drenagem devido ao acúmulo de sedimentos arenosos é um problema 

recorrente no sistema, portanto, sugere-se ações preventivas e corretivas de forma 

prioritária, a fim de minimizar a ocorrência de eventos hidrológicos. Com o mesmo 

intuito, frisa-se a importância de dispositivos de drenagem ecológicos com facilitem a 

manutenção e remoção de resíduos sólidos acumulados em seu interior, 

popularmente chamados de “bueiros inteligentes”, compostos por uma caixa de 

retenção de resíduos removível, agilizando o serviço de limpeza dos bueiros, podendo 

ou não possuir um sensor que envia notificação quando a caixa de retenção está 

próxima do limite da capacidade, conforme apresentado na Figura 102. 

  

  
Figura 102 – Exemplos de “Bueiros Inteligentes”: (A) e (B) Caixas de retenção de resíduos sólidos; (C) 
Remoção facilitada dos resíduos acumulados; (D) Exemplo de bueiro inteligente com sensor de limite da 
capacidade da caixa de retenção. 
Fonte: Bueiros Inteligentes (2022) e JB Liberal (2022).  

(A) 

(D) (C) 

(B) 
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7.4.5 Garantir o Monitoramento, Controle e Avisos de Alagamentos, Enchentes, 

Enxurradas e Inundações 

Para proporcionar o monitoramento, o controle e os avisos de alagamentos, 

enchentes, enxurradas e inundações, o município deve possuir um sistema capaz de 

monitorar e alertar a comunidade sobre os riscos destes eventos na área urbana. 

Portanto, o sistema de alerta tem a finalidade de antecipar o conhecimento da 

magnitude das cheias, provocadas por precipitações pluviais, bem como evitar o 

pânico da população. 

O monitoramento hidrológico é formado por um conjunto de estações pluviométricas, 

cobrindo a área de drenagem de estações fluviométricas em vários pontos da rede 

fluvial, cujas informações são enviadas por telemetria a uma central de 

monitoramento, podendo os cidadãos serem avisados por mensagens enviadas aos 

celulares quando da existência de risco associado a ocorrência de eventos críticos. 

Recomenda-se que o serviço de aviso a população continue sendo realizado pela 

Defesa Civil de Três Lagoas/MS (Programa 14, Meta 65, Ação 65.3), devendo a 

obtenção e divulgação dos dados ser aprimorada para maior efetividade. 

Menciona-se ainda que o sistema de monitoramento e alerta à população quando aos 

eventos hidrológicos no município de Três Lagoas/MS deve ocorrer paralelamente 

com ações de orientação e divulgação deste. 

7.4.6 Identificar e Regular as Áreas Sujeitas a Eventos Hidrológicos Extremos 

O município de Três Lagoas/MS deve realizar um estudo para identificar e mapear de 

maneira detalhada as áreas sujeitas a eventos hidrológicos extremos, bem como 

áreas com riscos de inundações, alagamentos, enchentes e enxurradas. Sendo 

assim, é necessário a regulação e controle da ação antrópica com relação ao uso e 

ocupação do solo, através do zoneamento detalhado das áreas, ou seja, levantamento 

de dados que classifiquem e identifiquem os imóveis inseridos no município, sendo 

tais associados a: 

• Tipos de uso (residencial, comercial, de serviços, industrial ou misto); e 

• Parâmetro de uso (menor área do lote, densidade de ocupação, taxa de 

impermeabilização permitida). 
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Sendo assim, ao identificar os tipos de uso e os parâmetros inseridos, o município 

deve dispor de um instrumento legal que possa conferir, articular e regular as ações 

ou proibições por parte da população. Logo, o zoneamento municipal das áreas com 

risco a eventos hidrológicos permite: 

• Proteger áreas ambientais sensíveis; 

• Restringir o desenvolvimento em áreas de risco natural; 

• Restringir a ocupação de áreas de interesse de gestão de águas pluviais; e 

• Evitar desastres sociais e naturais. 

Evidente que sem as ações de sensibilização da população sobre os problemas 

decorrentes da ocupação em áreas de risco e uma fiscalização efetiva, tal diretriz não 

alcançará o pretendido.  

Logo, deve-se propiciar a concepção de áreas verdes para amortizar inundações 

(conforme estabelecido no Programa 13, Meta 58, Ação 58.3), além de proporcionar 

campanhas educativas para cientificar a sociedade sobre a importância das áreas 

permeáveis dentro de cada imóvel, garantindo maior proporcionalidade de proteção 

aos cidadãos três-lagoenses frente à ocorrência de eventos hidrológicos extremos e 

permitindo a infiltração das águas pluviais. 

7.4.7 Garantir a Proteção e Controle Ambiental dos Corpos Hídricos Urbanos 

O lançamento clandestino de esgoto sanitário na rede de drenagem urbana, 

exemplificado na Figura 103, é um dos principais fatores de degradação da qualidade 

da água dos canais de drenagem e dos corpos hídricos na área urbana ou nas 

proximidades, causando odores indesejáveis, propiciando a proliferação de vetores e 

doenças. 
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Figura 103 – Exemplo de ligação clandestina de esgoto em um município sul-mato-grossense. 
Fonte: Autores. 

Portanto, deve-se realizar a identificação e remoção destes locais de lançamentos 

clandestinos que conduzem erroneamente efluentes de fossas negras ou sépticas, 

sistemas de lavagem e demais locais aos canais de drenagem pluvial. Alguns 

indicadores da presença deste tipo de conexão ilegal incluem o fluxo de efluente sem 

a ocorrência de chuva, além da existência de coliformes termotolerantes na água, 

quando realizada a análise das águas superficiais. 

As medidas preventivas envolvem o estabelecimento de normas de controle, 

fiscalização periódica, sanções e multas, bem como educação e sensibilização 

continuada da população, conforme as responsabilidades atribuídas ao DSB e ao 

DDU (conforme Programa 15, Meta 67). Além disso, deve-se garantir a proteção dos 

corpos hídricos que integram o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas de Três Lagoas/MS. 

7.4.8 Expansão do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de 

Modo a Garantir a Universalização do Atendimento 

Para garantir a universalização do atendimento pelos serviços ofertados pelo Sistema 

de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, o município de Três Lagoas/MS 

necessitará implantar, adequar e expandir o sistema para a população atual e futura 

Zoom da imagem 

Fossa séptica/negra 
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no horizonte de projeto de 20 anos (2023-2042), conforme apresentado no Programa 

12, Meta 55. 

Seguindo esta premissa, este item fora elaborado com o objetivo de apresentar as 

recomendações mínimas à Prefeitura Municipal para a elaboração de projeto de 

expansão do sistema, de maneira a contemplar todos os componentes e dispositivos 

necessários, como mostrado na Figura 104. 

 
Figura 104 – Escopo mínimo para elaboração do projeto de drenagem urbana. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (1999). 

Além disso, faz-se necessário tratar acerca dos estudos ambientais para o devido 

licenciamento ambiental (quando demandado), possibilitando a implantação de obras 

de drenagem urbana em Três Lagoas/MS, conforme as recomendações da SEMEA. 

Ademais, os próximos itens expõem de maneira detalhada cada etapa do escopo 

mínimo para elaboração do projeto de drenagem urbana. 

7.4.8.1 Dados básicos 

Nesta etapa deverão ser reunidos e sistematizados todos os dados e informações 

básicas que servirão de subsídio para a elaboração do projeto, sejam eles já 

existentes ou elementos novos obtidos por meio de levantamentos de campo, 

compreendendo no mínimo o seguinte conteúdo: 

• Planta da bacia de drenagem; 

• Características da faixa de implantação das obras; 

• Drenagem lateral; 

• Interferências principais e utilidades públicas; 

• Condições previstas de desenvolvimento futuro; 

• Cobertura vegetal e condições de ocupação da bacia atual e futura; 

• Características geológicas da bacia; 

• Características geotécnicas e do lençol freático da faixa de implantação; 
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• Informações sobre chuvas intensas na área da bacia; 

• Estudos anteriores; e outras informações. 

7.4.8.2 Características da área da bacia 

Este processo consiste em proceder análises com a finalidade de fornecer elementos 

característicos da bacia, que influem em seu regime de cheias, envolvendo aspecto 

geológicos, morfológicos, cobertura vegetal e tipo de ocupação existente e previsível. 

Sendo assim, deve-se considerar: 

• Características morfológicas da bacia; 

• Características de ocupação e de cobertura vegetal; 

• Características geológicas e dos solos da bacia; 

• Avaliação das condições de permeabilidade regionais. 

7.4.8.3 Estudos hidrológicos 

Os estudos hidrológicos têm a finalidade de fornecer as vazões máximas a serem 

adotadas para projeto, bem como de disponibilizar hidrogramas de cheias quando 

houver a necessidade de dimensionar ou analisar o efeito dos reservatórios de 

detenção existentes. Os tópicos mínimos a serem considerados são: 

• Critérios de projeto; 

• Chuvas de projeto; 

• Subdivisão da bacia em áreas hidrologicamente homogêneas; 

• Parâmetros morfológicos característicos das microbacias; 

• Cálculo de vazão máxima e/ou hidrogramas de cheias; e 

• Estudos de reservatório de detenção. 

7.4.8.4 Concepção de alternativas 

Nesta etapa deverá ser desenvolvidas as ideias básicas de arranjos de obras 

considerados possíveis, sendo o conteúdo mínimo: 

• Traçado em planta; 

• Escolha do tipo de conduto a adotar e seções transversais; e 
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• Alternativas de arranjos em perfil longitudinal. 

7.4.8.5 Projeto hidráulico 

O projeto hidráulico das obras envolve o pré-dimensionamento das infraestruturas e a 

verificação de funcionamento do conjunto para as condições e critérios previamente 

estabelecidos, como também a análise de desempenho hidráulico das singularidades 

e obras especiais, efetuando as alterações e ajustes necessários. Os conteúdos 

mínimos dessas etapas são: 

• Critério de projeto; 

• Dimensionamento de seções transversais das obras de canalização; 

• Estabelecimento do perfil longitudinal final das obras; 

• Características preliminares das singularidades e obras especiais; 

• Cálculo de linhas d’água; 

• Análise hidráulica e estabelecimento da configuração final das singularidades 

e obras especiais; e 

• Projeto hidráulico dos reservatórios de detenção. 

7.4.8.6 Documentação do Projeto 

A documentação de projeto compreende a sistematização, organização e 

apresentação de todos os elementos que deverão constituir a documentação básica 

de projeto em sua versão final. O conteúdo mínimo deve constituir-se da seguinte 

documentação: 

• Relatório técnico: 

o Apresentação; 

o Descrição da bacia hidrológica; 

o Escopo do projeto; 

o Resumo das características do projeto final; 

o Dados básicos; 

o Análise das características da bacia; 

o Estudos hidrológicos; 

o Concepção de alternativas; 
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o Projeto hidráulico; 

o Metodologia de construção; e 

o Cronograma físico-financeiro das obras. 

• Desenho de projeto: 

o Planta geral: planta de situação, planta da bacia, perfil longitudinal do(s) 

curso(s) principal(is) (indicar o estaqueamento); 

o Planta de característica da ocupação, cobertura vegetal da bacia e tipos 

de solos; 

o Planta de caracterização da geologia central da bacia; 

o Desenhos cadastrais da faixa de influência das obras; 

o Desenhos de projeto contendo planta e perfil apresentados juntos; e 

o Desenho(s) apresentando métodos construtivos e etapas de execução 

das obras. 

• Memorial de cálculo: 

o Apresentar de forma circunstanciada a metodologia aplicada de maneira 

clara e justificadas todas as hipóteses de cálculo e condições de 

contorno assumidas. 

• Especificações técnicas: 

o Apresentada de forma clara e objetiva (de forma a não gerar dúvidas) 

dentro das Normas Técnicas vigentes. Em caso de inovações, deve ser 

devidamente justificada, de preferência através de laudos de estudos 

laboratoriais. 

• Inserção do projeto dentro do Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU): 

o É importante que todas as etapas dos projetos estejam em consonância 

com as linhas gerais do Plano Diretor de Drenagem Urbana, ou, em caso 

de qualquer alteração, esta não venha a comprometê-lo. No caso de 

inexistência do PDDU, convém que a solução considere seus efeitos em 

toda a bacia, diante de um cenário mais restritivo, no sentido de viabilizar 

a elaboração do plano com soluções eficientes e realistas. 

7.4.8.7 Licenciamento Ambiental das Infraestruturas do Sistema de Drenagem e 
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Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

A elaboração de estudos ambientais consiste no diagnóstico da situação atual do meio 

ambiente, avaliação dos impactos perante as modificações deste em um determinado 

espaço de tempo, estudo de medidas mitigadoras com vistas a minimizar os impactos 

negativos, além de elaboração de planos de monitoramento para o controle das 

principais variáveis do sistema. 

Os estudos ambientais deverão seguir as diretrizes da SEMEA, garantindo o 

atendimento das exigências, conforme o tipo de sistema e localização da 

infraestrutura, 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 das atividades relacionadas ao Sistema de Drenagem 

e Manejo de Águas Pluviais Urbanas deve ser observado o Manual de Licenciamento 

Ambiental, instituído pela Resolução SEMADE nº 9, de 13 de maio de 2015. Enfatiza-

se que é de grande importância o devido licenciamento ambiental das atividades, pois 

a implementação e operação sem as devidas licenças podem acarretar multas, 

interdições e/ou embargos. 

Neste sentido, no Quadro 32 são apresentadas as orientações contidas no Manual de 

Licenciamento Ambiental (SEMADE, 2015), considerando a demanda de 

procedimentos para o licenciamento das infraestruturas do Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas, que devem ser providenciados pelo município. 

Quadro 32 – Procedimentos para o Licenciamento Ambiental das infraestruturas componentes do Sistema 
de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

ATIVIDADE FASE DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO 

Sistema de Drenagem Urbana – 
drenagem superficial de águas 
pluviais e galerias urbanas de águas 
pluviais. 

- Atividade isenta de licenciamento ambiental. 

Sistema de Drenagem Urbana – 
lançamento ou disposição final das 
águas coletadas/drenadas. 

LIO 
PTA/ PE/ PRADE-APP / Formulário de Obras de Drenagem e 
Artes Especiais / Caracterização da bacia de drenagem e do 
corpo receptor. 

Sistema de Macrodrenagem (obras 
de retificação, canalização, 
revitalização e/ou recuperação de 
curso d’água). 

LIO 

PTA com PBA (incluindo PAC, PCA) / PE / PRADE-APP / 
Formulário de Obras de Drenagem e Artes Especiais / 
Caracterização da bacia de drenagem e do corpo receptor. 
Obs.: Concluída a instalação da atividade, deverá ser apresentado o 
RTC antes do início efetivo da operação com registro fotográfico e ART. 

Nota: ART – Anotação de Responsabilidade Técnica; PAC – Plano Ambiental de Construção; PBA – Plano Básico Ambiental; 
PCA – Plano de Controle Ambiental; PE – Projeto Executivo; PRADE-APP – Projeto de Recuperação de Área Degradada em 
Área de Preservação Permanente; PTA – Proposta Técnica Ambiental; RTC – Relatório Técnico de Conclusão. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da Resolução SEMADE nº 9/2015. 
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7.4.9 Propostas de Medidas Mitigadoras 

Além das diretrizes elencadas no tópico anterior, recomenda-se que sejam realizadas 

algumas ações mitigadoras no intuito de reduzir o grau de ocorrência de alagamentos, 

enchentes, inundações e enxurradas, bem como reduzir o acúmulo de sedimentos 

arenosos, resíduos sólidos e orgânicos no Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas. 

Deste modo, para detalhamento das ações mitigadoras este tópico encontra-se 

dividido em 3 itens, conforme ilustrado na Figura 105 e apresentados posteriormente. 

 
Figura 105 – Medidas mitigatórias para erradicação do lançamento de resíduos na rede de drenagem 
urbana. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

7.4.9.1 Revegetação das APPs dos Corpos Hídricos Inseridos no Perímetro Urbano 

de Três Lagoas/MS 

O município de Três Lagoas/MS deve elaborar um estudo para a identificação de 

todas as Áreas de Preservação Permanente (APPs) degradas e a partir deste 

estabelecer a concepção de projetos de recomposição da vegetação ciliar dos corpos 

hídricos inseridos no perímetro urbano, de modo a garantir a preservação da área, 

evitando o assoreamento, conforme proposto no Programa 15, Meta 66. 

Os projetos de recomposição da vegetação ciliar dos corpos hídricos com APPs 

degradadas deverão ser executados atendendo as seguintes etapas: 

• Escolha e aquisição das espécies; 

• Aquisição das mudas; 

• Distribuição das espécies nos locais onde será necessário a revegetação; e 

• Plantio e manutenção das mudas. 
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Esta ação se faz imperativa no contexto do município, tendo em vista que conforme 

constatado no Diagnóstico Situacional referente ao Sistema de Drenagem e Manejo 

de Águas Pluviais Urbanas, na sede urbana de Três Lagoas/MS, do total de APPs 

delimitadas conforme o Código Florestal Brasileiro, cerca de 66,11% destas áreas 

(0,7155 km² ou 71,55 ha) estão descaracterizadas ou submetidas a usos e ocupações 

antropogênicas. 

7.4.9.2 Medidas de Conservação do Solo em Propriedades Rurais Contribuintes para 

o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

As propriedades rurais confrontantes à sede municipal de Três Lagoas/MS deverão 

promover as boas práticas para a conservação do solo, com ações de retenção das 

águas na propriedade, utilizando práticas de manejo do solo como curvas de nível, 

terraceamento, plantio direto, entre outras.  

Ainda, deverá ser mantida uma faixa de proteção ambiental de, no mínimo, 50 metros 

da macrodrenagem da sede municipal, conforme estabelecido pelo PDTL (Lei 

Municipal nº 2.083/2006, alterada pela Lei Municipal nº 2.706/2013), na qual não 

poderá ser ocupada por edificação, salvo nas mesmas condições em que nas APPs, 

quando as normas aplicáveis admitam. 

7.4.9.3 Medidas para o Controle de Resíduos e Sedimentos nos Dispositivos de 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Algumas estruturas são dimensionadas para que durante os eventos de precipitação 

seja proporcionada a autolimpeza, por meio do escoamento superficial das águas 

pluviais. Entretanto, os materiais carreados ficam acumulados nas caixas coletoras, 

nas galerias, nos canais de drenagem e nos reservatórios de detenção. Este fato 

provoca a redução na eficiência do sistema de drenagem, além da degradação 

paisagística e determinada propensão para o desenvolvimento de vetores de 

doenças, como a dengue e leishmaniose. 

As principais fontes potencialmente poluidoras de resíduos sólidos nas bacias urbanas 

são os pedestres, veículos, uso inadequado de contêineres e de lixeiras e despejos 

clandestinos. 
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Ainda, há de ser considerado a folhagem não removida pelo serviço de varrição das 

vias urbanas e que contribui para a obstrução do escoamento da água pluvial por meio 

do acúmulo de folhas no gradeamento, interrompendo o fluxo da água. O serviço de 

limpeza urbana (coleta e transporte dos resíduos, varrição, capina, roçada, dentre 

outros) deve possuir regularidade e integralidade para não contribuir na redução da 

eficiência do sistema de drenagem urbana por entupimento. 

Ainda, devem ser instaladas placas sinalizando a proibição do ato de descartar 

resíduos sólidos no entorno dos canais de macrodrenagem, preferencialmente, 

contendo os meios de comunicação para denúncias (Figura 106). 

 
Figura 106 – Exemplo de placa de aviso quanto à proibição de descarte de resíduos. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Adiante nessa temática, de acordo com o parágrafo único do Art. 117 da Lei Municipal 

nº 3.388, de 05 de janeiro de 2018, que institui a Política Municipal de Resíduos 

Sólidos de Três Lagoas/MS, estabelece que coletores públicos (lixeiras), com 

tipologias de recicláveis e comum (rejeitos e orgânicos), devem ser instalados em 

locais de grande circulação, preferencialmente em: 

• Vias e logradouros públicos; 

• Prédios públicos, tais como: Prefeitura Municipal, escolas, posto de saúde, 

hospitais, dentre outros; 

• Prédios particulares: agências bancárias, postos de combustíveis, escolas, 

supermercados, dentre outros; e 

• Áreas públicas de recreação: praças, ginásios, estádios, academia ao ar livre, 

dentre outros. 
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Embora não haja regramento para distância máxima nem quantidade exata de lixeiras, 

a instalação deve ser baseada na análise técnica da localidade. Os principais fatores 

que impactam na distribuição são a localidade e o fluxo de pessoas. Portanto, regiões 

centrais, onde encontram-se estabelecimentos comerciais e públicos apresentam 

maior demanda de lixeiras públicas, sendo também os locais onde há maior acúmulo 

de resíduos nos dispositivos de drenagem. 

A partir disso, observa-se segundo regramentos e leis adotados por outros municípios, 

a alocação de lixeiras com distância em torno de 50 metros umas das outras. Tal 

distribuição evita que o munícipe necessite deslocar-se grande distância para 

descartar os seus resíduos, o que diminui a possibilidade do descarte incorreto, 

minimizando o acúmulo de resíduos no Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas. Sendo assim, a Figura 107 expõe de forma ilustrativa a distribuição 

de lixeiras públicas municipais. 

 
Figura 107 – Esquema ilustrativo da alocação de lixeiras binárias, compostas pela segregação de resíduos 
comuns e recicláveis. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Logo, com a adoção desse mecanismo, além de diminuir o acúmulo de resíduos nos 

dispositivos de drenagem, contribui com a aplicação e aderência do sistema de coleta 

seletiva, uma vez que há possibilidade da implantação de lixeiras públicas seletivas, 

que objetivam o descarte correto de resíduos de acordo com a sua tipologia. Além 
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disso, há também uma diminuição na carga de trabalho dos serviços de limpeza 

pública e uma melhora significativa na preservação paisagística do município. 

Combinados com os serviços de limpeza urbana, deve ser realizada periodicamente 

a limpeza e manutenção das infraestruturas que compõem o Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas, a fim de realizar a remoção de resíduos e 

sedimentos arenosos que causam obstrução nos dispositivos de drenagem, 

acarretando a ineficiência do sistema quanto ao escoamento das águas pluviais. 

De acordo com o Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Programa de Pesquisas em 

Saneamento Básico (PROSAB, 2009), o sistema de microdrenagem deve incluir 

dispositivos de retenção de resíduos sólidos e orgânicos, evitando a transferência 

para o interior da rede, geralmente localizados na entrada das caixas coletoras de 

águas pluviais (bocas de lobo). 

Ainda, devido às vias não pavimentadas, ao manejo inadequado de obras de 

terraplanagem, de sistemas viários em solo exposto, áreas desmatadas e de obras 

civis em terrenos públicos e privados, que causam erosão e deslocamento de terra, 

resultam na chegada de sedimentos arenosos à rede de drenagem, sendo necessário 

a manutenção periódica das infraestruturas a partir de ações planejadas pela 

administração pública, realizando a remoção dos sedimentos com o auxílio de 

ferramentas comuns da construção civil ou por meio de dragagem. 

Portanto, deve-se efetuar a manutenção e limpeza periódica dos dispositivos e 

infraestruturas do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Três 

Lagoas/MS, conforme exposto no item 7.4.4 (pág. 244), sendo assim, sugere-se que 

a limpeza seja realizada preventivamente até 2 (dois) meses antes do período 

chuvoso e após este período, sendo recomendado maior atenção durante este 

período, e ainda, os procedimentos devem ser aliados a limpeza urbana que inclui a 

varrição das vias e limpeza do gradeamento dos dispositivos de drenagem a ser 

realizadas quinzenalmente (PROSAB, 2009; SÃO PAULO, 2012). Em Três 

Lagoas/MS o serviço de limpeza urbana referente a varrição e limpeza de bocas é 

realizado pelo Departamento de Serviços Públicos - DSP (vinculado a SEINTRA), 

conforme averiguado na elaboração do Diagnóstico Situacional do Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas em Três Lagoas/MS (Figura 108). 
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Figura 108 – Serviço de Limpeza realizado pelo DSP em Três Lagoas/MS: (A) e (B) Desobstrução de boca 
de lobo entupida por sedimentos arenosos; (C) Remoção de resíduos orgânicos e sedimentos arenosos 
do interior da boca de lobo; (D) Resíduos diversos coletados pelo serviço de limpeza, incluindo resíduos 
sólidos, orgânicos e sedimentos; (E) Caminhão automatizado de limpeza urbana que realiza o serviço de 
varrição e sucção de folhagens; (F) Registro da remoção de folhagens de bocas de lobo. 

 

(A) 

(F) (E) 

(D) 

(B) 

(C) 
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8 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 6 (pág. 183). 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 drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas, 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 33 apresenta a síntese dos 

mecanismos para monitoramento e avaliação, bem como seus objetivos para o 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas.  

Quadro 33 – Mecanismos de monitoramento e avaliação do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas 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 6 (pág. 183). 

Mecanismo de Avaliação e Satisfação do 
Usuário 

• Receber reclamações, avaliações e denúncias sobre os serviços 
de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 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 drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas. 

Relatórios de Acompanhamento 

• Caracterizar a situação e a qualidade do sistema e os serviços de 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, relacionando-as 
com as condições econômicas, operacionais e de salubridade 
ambiental. 

• Verificar a efetividade das ações, o cumprimento das metas 
inseridas no capítulo 6 (pág. 183) 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. 

8.1 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 4 (quatro) 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 
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ou não. Os indicadores são valores utilizados para medir e descrever um evento ou 

fenômeno de forma simplificada. Podem ser derivados de dados primários, 

secundários ou outros indicadores (FUNASA, 2012). 

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; 
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• Definir seu objetivo; 

• 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 disso, 

foram definidos indicadores para os 4 (quatro) programas propostos no capítulo 6 

(pág. 183), que devem ser monitorados anualmente pelo Departamento de Drenagem 

Urbana (órgão executivo da vertente de drenagem), que se recomenda ser constituído 

e operacionalizado. Os resultados sistematizados deverão ser divulgados, 

promovendo o controle social e devem ser analisados para possíveis tomadas de 

decisões.  

Nos próximos itens são apresentados os indicadores de gestão propostos para os 

4 (quatro) Programas que integram o sistema de drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas do PMSB de Três Lagoas/MS, sendo que para cada programa é 

apresentado uma breve descrição e explanação dos indicadores propostos apontando 

pontos importantes. 

8.1.1 Programa 12: Estruturação, Aperfeiçoamento e Ordenamento do Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

O Programa 12 foi planejado de maneira a promover a estruturação e 

aperfeiçoamento do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

garantindo uma melhoria contínua e ordenada do referido sistema. O Plano Diretor de 

Drenagem Urbana, cuja necessidade fora apontada neste Programa, deverá ser 

elaborado de forma a estabelecer normativas para drenagem no município, definir 

diretrizes para o uso e ocupação do solo e minimização de riscos referente a eventos 

hidrológicos, como: alagamentos, enchentes, enxurradas e inundações. 

Para o monitoramento e avaliação deste programa de governo foram estabelecidos 

10 indicadores de gestão, dentre os quais 6 (seis) são obtidos através de cálculo 

matemático de duas ou mais variáveis, 3 (três) são estabelecidos por meio de 
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perguntas com seleção única (“sim” ou “não”) e um indicador a partir da série histórica 

do município, apresentados no Quadro 34. 

Dentre os indicadores apresentados nesta ficha de preenchimento citam-se os índices 

e limpeza e desobstrução de galerias e bocas de lobo, uma vez que os alagamentos 

estão diretamente ligados ao mau dimensionamento ou ao entupimento dessas 

infraestruturas do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas.



TOMO IV - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

267 

Quadro 34 – Indicadores de Gestão definidos para o Programa 12: Estruturação, Aperfeiçoamento e Ordenamento do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas. 
SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

ID - 01 Índice de área urbanizada. 
Informa a parcela de área 
urbana em relação à área total 
do município. 

Auxiliar na avaliação da eficiência 
da gestão do sistema. 

[
 
 
 
Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑚2)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 (𝑘𝑚2) ]

 
 
 

× 100 % Anual 
IN042 

(SNIS) 
TS 

ID - 02 
Índice de densidade de 

domicílios na área urbana. 
Determina a densidade de 
domicílios na área urbana. 

Avaliar o índice de 
impermeabilidade global da área 
urbana. 

[

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 
𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑚2)
]  × 100 

Dom./ 
hectare 

Anual 
IN044 

(SNIS) 
TS 

ID - 03 
Existência do Plano Diretor de 

Drenagem Urbana. 

Identifica a existência de 
instrumento de planejamento 
específico para a drenagem 
urbana no município. 

Verificar a existência de 
instrumento de planejamento 
específico para a drenagem 
urbana no município. 

Sim / Não (1) - Anual - TS 

ID - 04 
Índice de cobertura do sistema 

de macrodrenagem na área 
urbana. 

Determina a relação entre a 
extensão de vias urbanas com 
sistema de drenagem (galerias) 
e a extensão de vias urbanas. 

Avaliar o atendimento do serviço 
de macrodrenagem. 

[

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠
𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑛𝑒𝑜𝑠

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠
]× 100 % Anual 

IN021 

(SNIS) 
TS 

ID - 05 
Índice de cobertura de 

pavimentação e meio-fio na 
área urbana. 

Determina a extensão de vias 
pavimentadas em relação à 
extensão total de vias 
existentes. 

Avaliar o atendimento do serviço 
de macrodrenagem – drenagem 
superficial. 

[

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 
𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒 𝑚𝑒𝑖𝑜 − 𝑓𝑖𝑜

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑠 
𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠

]× 100 % Anual 
IN020 

(SNIS) 
TS 

ID - 06 

Existência de mapeamento 
municipal atualizado das 

estruturas e componentes do 
Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas. 

Identifica a existência de 
mapeamento municipal 
atualizado das estruturas e 
componentes do Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas. 

Verificar a existência de 
mapeamento municipal atualizado 
das estruturas e componentes do 
Sistema de Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais Urbanas. 

Sim / Não (1) - Anual - TS 

ID - 07 

Existência de manual técnico 
de procedimentos para 

implantação de obras de 
drenagem no município. 

Identifica a existência de manual 
técnico de procedimentos para 
implantação de obras de 
drenagem no município. 

Avaliar se há um instrumento 
orientador para as obras de 
drenagem urbana e manejo de 
águas pluviais no município. 

Sim / Não (1) - Anual - TS 

ID - 08 
Índice de limpeza e 

desobstrução de bocas de lobo. 

É o percentual de boca de lobo 
que foram limpas, desobstruídas 
e inspecionadas. 

Avaliar a quantidade de bocas de 
lobo limpas, desobstruídas e 
inspecionadas. 

[

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠,
𝑑𝑒𝑠𝑜𝑏𝑠𝑡𝑟𝑢í𝑑𝑎𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜
]× 100 % Anual - TS 

ID-09 
Índice de limpeza e 

desobstrução de galerias da 
rede de drenagem. 

Extensão de galerias que foram 
limpas, desobstruídas e 
inspecionadas. 

Avaliar a extensão de galerias 
limpas, desobstruídas e 
inspecionadas. 

Extensão de galerias limpas, desobstruídas e 
inspecionadas 

Km ou 
m³/ano de 
resíduos 

removidos 

Anual - TS 
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SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

ID - 10 

Total de reclamações sobre o 
Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas. 

Indica a quantidade de 
reclamações sobre o Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas. 

Avaliar a satisfação dos munícipes 
com o Sistema de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas. 

[

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çõ𝑒𝑎 
𝑎𝑛𝑢𝑎𝑖𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑜 𝑆𝐷𝑈

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
]× 1.000 

(Nº /1000 
hab./ano) 

Anual - TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; Pop.: População e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Após a implementação destes mecanismos, deve-
se acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência e a revisão deve ser realizada a cada dez anos. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de SNIS (2021). 
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8.1.2 Programa 13: Aperfeiçoamento, Retenção e Infiltração de Águas Pluviais 

O Programa 13 foi planejado visando estabelecer e incentivar os mecanismos para o 

aproveitamento, retenção e infiltração das águas pluviais urbanas, otimizando e 

auxiliando na redução das cargas hídricas do Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas. 

Os mecanismos para o aproveitamento, retenção e infiltração das águas pluviais são 

fundamentais para a redução da contribuição de deflúvios e, consequentemente, para 

atenuação das cheias no sistema de macrodrenagem e, portanto, devem ser 

incentivados e utilizados. 

Para auxiliar no monitoramento e avaliação do presente programa de governo, foram 

definidos 5 (cinco) indicadores de gestão, sendo 3 (três) indicadores obtidos por meio 

de cálculo matemático com duas ou mais variáveis e 2 (dois) obtidos por meio de 

perguntas de seleção única (“sim” ou “não”), apresentados no Quadro 35. Dentre os 

indicadores apresentados cita-se a existência do fomento a medidas de 

aproveitamento de águas pluviais que auxiliará o município na redução de enchentes 

e alagamentos, bem como na redução do volume de água produzido, por parte do 

ente responsável pelo Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas.
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Quadro 35 – Indicadores de Gestão definidos para o Programa 13: Aproveitamento, Retenção e Infiltração de Águas Pluviais. 
SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

ID - 11 

Volume total de reservatório de 

amortecimento em relação à área 

urbana. 

Determina o volume dos 

reservatórios de amortecimento em 

relação à área urbana. 

Avaliar a quantidade águas pluviais 

amortecidas no município. 

[
 
 
 

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 (𝑚3)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑚2)
]
 
 
 

 m³/km² Anual 
IN035 

(SNIS) 
TS 

ID - 12 
Captação de águas pluviais por 

unidade de área urbana. 

Determina a densidade total de 

captação de águas pluviais (boca de 

lobo e bocas de dragão) pela área 

urbana. 

Auxiliar na avaliação da eficiência 

da gestão do sistema. 
[

𝑁º 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 +
𝑁º 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒ã𝑜
Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

] Unid./km² Anual 
IN051 

(SNIS) 
TS 

ID-13 Índice de áreas verdes municipais. 

Quantidade de áreas verdes no 

município para cada habitante da 

área urbana, importante para a 

retenção e infiltração de águas 

pluviais. 

Avaliar a quantidade de áreas 

verdes no município para cada 

habitante da área urbana. 

[
Á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚2)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
] × 100 % Anual - TS 

ID-14 
Existência do Plano Diretor de 

Arborização Urbana (PDAU). 
Identifica a existência do PDAU. Verificar a existência do PDAU. Sim / Não (1) - Anual - TS 

ID-15 

Existência de instrumentos de 

fomento a medidas de reutilização 

de águas pluviais. 

Identifica a existência de 

instrumentos de fomento a medidas 

de reutilização de águas pluviais. 

Verifica a existência de 

instrumentos de fomento a medidas 

de reutilização de águas pluviais. 

Sim / Não (1) - Anual - TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; Pop.: População e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Após a implementação destes mecanismos, deve-
se acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência. 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de SNIS (2021). 
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8.1.3 Programa 14: Prevenção e Controle de Enchentes, Alagamentos, Enxurradas 

e Inundações 

O Programa 14 foi planejado visando em conjunto com os demais programas de 

drenagem, garantir à população três-lagoense a qualificação e aperfeiçoamento do 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, propiciando a melhoria 

contínua do referido sistema, uma vez que a drenagem urbana apresenta um enorme 

déficit de informações, sendo imprescindível o levantamento e organização de dados 

referentes às estruturas existentes. 

Para auxiliar no acompanhamento e avaliação do presente programa de governo, 

foram definidos 4 indicadores de gestão apresentados no Quadro 36, que poderão 

indicar a quantidade de domicílios sujeitos a eventos hidrológicos e a quantidade de 

munícipes impactos pela ocorrência destes eventos, além do número de estações de 

monitoramento do sistema de drenagem e qual a porcentagem de áreas sujeitas a 

inundações e alagamentos, prevenindo problemas maiores a comunidade três-

lagoense.
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Quadro 36 – Indicadores de Gestão definidos para o Programa 14: Prevenção e Controle de Enchentes, Alagamentos, Enxurradas e Inundações. 
SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

ID - 16 
Frequência anual de eventos 

hidrológicos. 

É a frequência de eventos 
hidrológicos (enchentes, 

alagamentos, enxurradas e 
inundações) ocorridos no 
período de 1 (um) ano. 

Quantificar a ocorrência de 
eventos hidrológicos no município. 

Nº de ocorrências de eventos 
hidrológicos por ano 

Unid./ano Anual 
NBR 

37123 
TS 

ID – 16 
Índice de domicílios em situação 

de risco de inundações, 
enchentes e alagamentos. 

É o percentual de domicílios em 
situação de risco de inundações, 

enchentes e alagamentos. 

Avaliar a quantidade de domicílios 
urbanos sujeitos a riscos de 

inundações em relação à 
quantidade total de domicílios 

urbanos. 

[

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎çã𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
]× 100 % Anual 

IN040 

(SNIS) 
TS 

ID - 17 
Índice da população impactada 

por eventos hidrológicos. 

É a relação entre a população 
afetada por eventos hidrológicos 

(inundações, enchentes, 
alagamentos, entre outros) pela 

população urbana. 

Avaliar a parcela da população 
afetada desabrigada ou 

desalojada devido à ocorrência de 
inundações, enchentes e 

alagamentos. 

[

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
]× 100 % Anual 

IN041 

(SNIS) 
TS 

ID - 18 
Estações de monitoramento 
quantitativo e qualitativo do 

sistema de drenagem urbana. 

Quantidade de estação de 
monitoramento quantitativo do 
sistema de drenagem urbana. 

Quantificar as estações de 
monitoramento quantitativo do 
sistema de drenagem urbana. 

Nº de estações de monitoramento Unid. Anual - TS 

ID - 19 
Proporção de áreas sujeitas a 
inundações provocadas por 

drenagem insuficiente. 

É o percentual da área urbana 
sujeito a alagamentos e 

inundações. 

Controlar as áreas de alagamento 
e inundações. 

[
 
 
 
Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑗𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑒 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎çõ𝑒𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
]
 
 
 

× 100 % Anual - TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; Pop.: População e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal). 
Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de SNIS (2021). 



TOMO IV - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

273 

8.1.4 Programa 15: Educação ambiental, Proteção e Controle Ambiental 

Dentre as diversas técnicas utilizadas para a remoção da carga difusa presente nas 

águas de escoamento superficial, citam-se: as medidas estruturais que são mais 

ligadas às obras hidráulicas em si, promovem o aproveitamento, a retenção e a 

infiltração das águas pluviais; e não-estruturais que são associadas às ações de 

planejamento como estudo de uso e ocupação do solo, além de medidas de proteção 

das Áreas de Preservação Permanente (APPs), educação ambiental e mecanismos 

de erradicação de lançamentos clandestinos de esgoto no sistema de drenagem 

urbana. 

Para avaliação e monitoramento do presente programa de governo, foram elaborados 

5 indicadores de gestão apresentados no Quadro 37, sendo 3 (três) definidos como 

índices obtidos a partir de cálculos matemáticos a partir de duas variáveis, 1 (um) 

indicador a partir da série histórica e 1 (um) marco instituído através de pergunta de 

seleção de apenas uma alternativa (“sim” ou “não”).
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Quadro 37 – Indicadores de Gestão definidos para o Programa 15: Educação, Proteção e Controle Ambiental. 
SIGLA INDICADOR DESCRIÇÃO OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO UNID. FREQ. REF. RESP. 

ID - 20 
Índice de Área de 

Preservação Permanente 
(APP) existente 

É o percentual da área 
de APP existente 

Quantificar as APP 
existentes no município 

[
 
 
 
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎çã𝑜
𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 ]

 
 
 

 % Anual - TS 

ID - 21 

Índice de cursos d’água 
naturais perenes em área 

urbana com parques 
lineares. 

É o percentual de cursos 
d’água naturais perenes 

na área urbana do 
município com área de 

proteção (com a 
implantação de parque 

linear). 

Avaliar a extensão de 
curso d’água com parque 

linear em relação à 
extensão total dos cursos 
d’água em área urbana. 

[
 
 
 
 
 
𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜

𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑′á𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚
á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑′á𝑔𝑢𝑎
𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 

]
 
 
 
 
 

× 100 % Anual 
IN025 
(SNIS) 

TS 

ID - 22 

Lançamentos 
clandestinos de esgoto no 
Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas 

Identifica a ocorrência 
de lançamentos 

clandestinos de esgoto 
no Sistema de 

Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais Urbanas 

Avalia a ocorrência de 
lançamentos clandestinos 
de esgoto no Sistema de 
Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais Urbanas 

Nº de ligações clandestinas identificadas Ligações/ano Anual - TS 

ID - 23 
Abrangência da 

Educação Ambiental do 
município 

É o percentual da 
população que 

participou de ações de 
educação ambiental 

relacionadas a 
drenagem urbana 

Avaliar as ações de 
educação ambiental no 

que concerne à gestão do 
Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas de Três 

Lagoas/MS 

[
𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
]× 100 % Anual - TS 

ID - 24 

Existência de treinamento 
para os funcionários e 
corpo pedagógico de 

escolas municipais para a 
educação ambiental com 
foco na drenagem urbana 

Indica a existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 

pedagógico de escolas 
municipais para a 

educação ambiental 
com foco na drenagem 

urbana 

Avalia a existência de 
treinamento para os 
funcionários e corpo 

pedagógico de escolas 
municipais para a 

educação ambiental com 
foco na drenagem urbana 

Sim / Não (1) - Anual - TS 

Nota: Unid.: Unidade; Freq.: Frequência; Ref.: Referência; Resp.: Responsável; Pop.: População e TS: Titular do Serviço (Prefeitura Municipal); (1) Após a implementação destes mecanismos, deve-
se acompanhar a sua eficiência e/ou ineficiência. 
Fonte: Elaborado pelos autores.
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8.2 MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

Segundo a Fundação Universidade de Brasília (FUB, 2012), o termo satisfação 

expressa 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 

ponto fixo para toda a comunidade, ela pode ser diferente para cada indivíduo. 

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS deve conhecer a satisfação dos usuários 

dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Desta maneira, 

possibilitando a verificação do contentamento dos usuários quanto a qualidade, 

regularidade, acesso, continuidade, dentre outros aspectos relevantes ora prestado. 

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 Drenagem 

e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 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 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais. Esse questionário 

deve manter a periodicidade de dois anos, tratando todas as temáticas do saneamento 

em conjunto, garantindo um levantamento histórico dos índices de satisfação social. 
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8.2.1 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 de estatística 

descritiva, garantindo uma representatividade municipal com margem de erro inferior 

a 3,0% 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 95,5%; 

• 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 = 0,5; 

• 𝑑 = erro amostral, expresso em decimais. 

Aplicando a equação com a população total estimada, a Tabela 10 apresenta a 

quantidade de questionários mínimos a serem aplicados pela Prefeitura Municipal em 

todo o município (urbano, 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 10 – Relação entre o tamanho da população total estimada com o número de amostras a ser utilizada 
da metodologia sugerida. 

ANO 
POP. 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 

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. 
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8.2.2 Indicadores de satisfação do usuário 

Conforme já mencionado, foram elaborados dois indicadores de satisfação dos 

usuários a respeito do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Para o cálculo do referido indicador, cada usuário deverá responder uma série de 

questionamentos como satisfatório ou não satisfatório. O percentual de satisfação de 

cada um dos quatro eixos do saneamento será determinado pela seguinte equação: 

Índice de Satisfação = 
QA

QR

   x 100 

Onde: 

• QA = Quantidade de questionamentos satisfatórios; 

• QR = Quantidade de questionamentos realizados. 

Os indicadores de avaliação da satisfação dos usuários definidos para o Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas são apresentados a seguir no Quadro 

38. 

Quadro 38 – Sugestão de indicadores de avaliação da satisfação dos usuários do Sistema de Drenagem E 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

LEVANTAMENTO A RESPEITO DO SISTEMA DE DRENAGEM E 
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

SATISFATÓRIO 
NÃO 

SATISFATÓRIO 

1. Qualidade do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas 

  

2. Qualidade da limpeza das bocas de lobo e bocas de dragão   

3. Qualidade da limpeza das galerias e canais de drenagem, incluindo 
os piscinões.  

  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

8.3 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 responsáveis para 

o recebimento de reclamações, avaliações e denúncias. 

Recomenda-se assim a criação ou a utilização de órgão ou a utilização de órgão ou 

serviço semelhante já existente, a fim de receber críticas, denúncias, queixas, ideias 

e avaliações dos cidadãos sobre questões relativas ao sistema e serviços de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, além das demais vertentes do 

saneamento. 



TOMO IV - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

278 

Propõe-se que este órgão seja vinculado a estrutura administrativa da Secretaria 

Municipal de Governo e Políticas Públicas – SEGOV, com atribuições de atender, 

registrar, sistematizar os processos relacionados às vertentes do saneamento básico, 

encaminhando, posteriormente, ao Departamento de Drenagem Urbana, setor 

responsável e competente por tratar dos assuntos relacionados ao Sistema de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 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 (exemplo 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). 

 
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 Legais, 

recomenda- o uso das principais redes sociais como Instagram, Twitter e Facebook, 

dentre outras redes sociais, assim como recomenda-se a utilização da ferramenta 

Colab.re, disponível em formato de aplicativo móvel (nas versões IOS e Android) e 
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pelo website (www.colab.re), que tratam-se ferramentas digitais que permitem aos 

cidadãos acompanhar, avaliar, cobrar e propor soluções diretamente aos serviços da 

Prefeitura Municipal, tais como: iluminação pública, saneamento básico, calçadas, 

trânsito e outros. 

8.4 RELATÓRIO E ACOMPANHAMENTO 

A fim de avaliar, mas principalmente monitorar e controlar, cita-se o Relatório de 

Acompanhamento, que tem como função principal caracterizar a situação e a 

qualidade do sistema e serviços do saneamento básico, relacionando-os 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. 

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 monitoramento e avaliação sugeridos e, principalmente, as 

informações sistematizadas dos indicadores de gestão para monitoramento e 

avaliação dos programas, do índice de satisfação dos usuários e da ouvidoria, como 

apresentado na 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. 

http://www.colab.re/
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O Relatório de Acompanhamento deverá ser elaborado pelo Departamento de 

Drenagem Urbana, podendo ser gerado de forma automatizada, através de um 

programa computacional para tal função, ou manualmente. 

Assim, o Quadro 39 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 o órgão responsável pela 

laboração e divulgação dos resultados. 

Quadro 39 – Principais informações para a elaboração e divulgação do Relatório de Acompanhamento de 
implementação do PMSB. 

CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

• Introdução: apresentar resumidamente ao leitor o tema que será desenvolvido e de que forma será 
apresentado ao longo do trabalho. 

• Indicadores de gestão para avaliação e monitoramento dos Programas: consolidar todos os resultados 
do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 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 IV do PMSB (Sistema de Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais). 

• 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 drenagem urbana. 

• 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, dentre outros). Em anexo, podem ser apresentadas as eventuais sugestões dos populares para a 
melhoria do sistema e serviços de drenagem urbana. 

• 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 IV do PMSB (Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais) e as recomendações para as posteriores revisões e atualizações do 
Plano. 

Periodicidade sugerida de sua elaboração: Anual. 

Principal meio de divulgação: Sítio virtual oficial e redes sociais da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS. 

Responsável pela elaboração e divulgação: Departamento de Drenagem Urbana (DDU). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

8.5 GERAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS 

Uma 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 possa contribuir e fazer escolhas na fase de 

implementação do PMSB. Para que seja possível construir os mecanismos de controle 

social dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é necessário 

valorizar a participação da sociedade e suas instituições representativas. 
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Recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, através de 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 sítio virtual 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 

divulgação auxilia a sanar dúvidas e expor as realidades acerca da prestação dos 

serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas à população. 
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9 AÇÕES PREVENTIVAS DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Este item apresenta as ações de emergência e de contingência que visam minimizar 

os impactos de situações eventuais que possam interromper/prejudicar o 

funcionamento do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas no 

município, buscando destacar as estruturas disponíveis e recomendar as formas de 

atuação do prestador de serviço, tanto no caráter preventivo como corretivo, 

procurando elevar o grau de segurança e continuidade operacional dos serviços e 

estruturas. 

Visando esclarecer o contexto aqui tratado, menciona-se que se entende como 

emergencial, o evento perigoso que leva a situações críticas ou urgentes e como 

contingencial, aqui que pode ou não suceder, a incerteza e a eventualidade. 

Na manutenção e operação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas deverão ser utilizados mecanismos locais e corporativos de gestão, 

objetivando prevenir eventuais ocorrências indesejadas através do controle e 

monitoramento das condições físicas das instalações (exemplo: rede de drenagem) 

visando minimizar a ocorrência de sinistros e interrupções na prestação dos serviços. 

Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolam a capacidade de atendimento local, 

o titular e os prestadores de serviço deverão dispor de todas as estruturas de apoio 

(mão de obra, materiais e equipamento), de manutenção estratégica, comunicação, 

suprimentos e tecnologia de informação. A disponibilidade de tais estruturas evitará 

que os serviços de drenagem urbana tenham a segurança e a continuidade 

operacional comprometida ou paralisada em uma emergência atípica. 

As ações de caráter preventivo buscam conferir grau adequado de segurança ao 

sistema e serviços, evitando a descontinuidade do serviço. Assim, destaca-se a 

importância de monitoramento e avaliações periódicas nas estruturas e equipamentos 

relacionados ao Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. Porém, 

como em qualquer atividade, existe a possibilidade de situações imprevistas e, neste 

caso, as possíveis situações críticas que exigem ações de contingência podem ser 

minimizadas através de um conjunto de procedimentos preventivos, principalmente, 

através de um conjunto de procedimentos preventivos, principalmente, através de 
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ações administrativas e operacionais realizadas pela Prefeitura Municipal de Três 

Lagoas/MS. Assim, recomenda-se as seguintes ações preventivas por parte destes: 

• Implantação de estrutura especializada em manutenção e vistoria permanente 

no sistema de microdrenagem e macrodrenagem; 

• Implantação de mecanismos de contenção de águas pluviais; 

• Programa permanente de educação ambiental; 

• Realizar vistorias contra ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem; 

• Plano de proteção ao trabalhador e segurança do ambiente e trabalho; 

• Disponibilidade de sistema de prevenção de atos de sabotagem e de atividades 

clandestinas; e 

• Dimensionamento de um sistema que suporte o aumento da demanda. 

Além disso, sugerem-se algumas regras de segurança operacional na gestão da 

manutenção dos equipamentos e infraestruturas e para a prevenção de acidentes: 

• Cadastro de equipamentos e instalações; 

• Programação da manutenção preventiva; 

• Programação da manutenção preditiva em equipamentos críticos; 

• Programação de inspeção periódica em equipamentos; 

• Registro do histórico das manutenções; e 

• Planos de ação no caso de incêndio. 

Diante do exposto, o Quadro 40 apresenta algumas ações corretivas para emergência 

e contingência a serem adotadas quanto ao sistema de drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas de Três Lagoas/MS. Destaca-se que tais ações objetivam orientar a 

atuação para controlar e solucionar os impactos causados por situações críticas não 

esperadas.
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Quadro 40 – Possíveis ocorrências, suas origens e ações corretivas para eventuais situações imprevistas. 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES CORRETIVAS PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Desassoreamento e 
limpeza corretiva da 
rede e estruturas de 

drenagem urbana 

• Remoção de resíduos sólidos e sedimentos das 
galerias de águas pluviais, além de materiais de 
grande porte, como: entulho; móveis; entre outros; 

• Paralisação do sistema de varrição; 
• Paralisação do serviço de coleta domiciliar. 

• Comunicação ao setor de fiscalização e de manutenção sobre a ocorrência; 
• Remoção de resíduos sólidos e sedimentos das galerias de águas pluviais, além de materiais 

de grande porte, como entulho, móveis, entre outros; 
• Conscientização da população sobre a utilização da infraestrutura de drenagem urbana para 

esta finalidade; 
• Verificação da frequência mínima entre as manutenções periódicas. 

Transbordamentos 
dos talvegues, 
cursos d’água, 

canais e galerias 

• Precipitação de intensidade acima da capacidade de 
escoamento do sistema; 

• Mau funcionamento do sistema por presença de 
assoreamento, resíduos e entulhos, comprometendo 
a capacidade de escoamento; 

• Obstrução de calhas dos cursos hídricos por 
consequência de colapso de estruturas; 

• Efeitos de remanso provocado pela interação de 
cursos d’água em área de várzea. 

• Comunicação à população, instituições, autoridades e Defesa Civil; 
• Reparo das instalações danificadas. 

Limpeza irregular de 
bueiros e bocas de 

lobo 

• Falha de limpeza urbana; 
• Entupimento de galerias pluviais; 
• Não escoamento com velocidade adequada para 

evitar alagamento. 

• População deve exigir a regularidade no serviço de limpeza das estruturas de drenagem 
urbana; 

• Redimensionamento do sistema de escoamento de águas pluviais, em caso deste estar 
obsoleto. 

Alagamento, 
enxurradas e 

inundações em área 
urbana 

• Precipitação crítica; 
• Sistema de microdrenagem e macrodrenagem 

ineficientes; 
• Assoreamento ou obstrução da rede e estruturas de 

drenagem urbana; 
• • Presença de lançamento de esgoto na rede de 

drenagem; 
• Grande volume de água pluvial do escoamento 

superficial. 

• Predição por parte da Defesa Civil; 
• Evacuação de populações e bens nas áreas de riscos a partir de sistema de alerta; 
• Atendimento emergencial de acidentes; 
• Mobilização do funcionalismo público municipal no atendimento às demandas de atuação 

pessoal; 
• Mobilização do empresariado para apoio operacional e financeiro; 
• Atuação jurídico-institucional nos decretos de situação de emergência e calamidade pública; 
• Contemplação de ações administrativas de obtenção de recursos junto aos governos estadual 

e federal; 
• Contratações emergenciais de empresa prestadoras de serviços e outras ações assemelhadas 

típicas de acidentes naturais; 
• Comunicar ao setor de fiscalização sobre a presença de mau cheiro ou lixo; 
• Aumentar o trabalho de conscientização e sensibilização da população e a fiscalização. 

Erosões e 
assoreamentos 

• Grande volume de águas pluviais lançadas nos 
corpos hídricos diretamente ou pelo arruamento; 

• Carreamento e depósito de sedimentos 
provenientes de águas pluviais. 

• Identificação dos pontos de erosão e assoreamento avaliando sua intensidade e abrangência 
através do sistema de monitoramento acionando o Departamento de Drenagem Urbana para 
promover a recuperação das margens; 

• Manutenção com a remoção de materiais sólidos carreados; 
• Implantação de proteção nas margens junto aos lançamentos e confluências de escoamento 

em caráter emergencial quando necessário; 
• Avaliar os impactos e os riscos à segurança da população em caso de grandes erosões visando 

proporcionar a tomada de decisão. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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10 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 4 (quatro) Programas provisionados para o 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas detalhados no capítulo 6 

(pág. 183), 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 estruturação, aperfeiçoamento e 

ordenamento do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas; ao 

aproveitamento, retenção e infiltração de águas pluviais; a prevenção e controle de 

enchentes, enxurradas, alagamento e inundações, além da proteção e controle 

ambiental. 

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 Drenagem 

e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

No subcapítulo 10.1.1 apresenta um demonstrativo dos custos envolvidos para 

implantação e operacionalização dos serviços que envolvem o Sistema de Drenagem 

e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, considerando um dimensionamento prévio dos 

principais serviços e infraestruturas necessárias para a consolidação das ações dos 

programas propostos.  

Já o subcapítulo 10.1.2, discorre-se sobre o cronograma financeiro para a 

implementação dos programas, projetos e ações planejados para a vertente do 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas ao longo dos 20 anos que 

abrangem o horizonte temporal do PMSB.  
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Por fim, o subcapítulo 10.1.3 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.  

10.1.1 Síntese da estimativa de custos de investimentos, operacionalização e 

desembolso efetivo do Poder Público com Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas 

Para a consecução do planejamento proposto nas principais ações dos Programas de 

12 a 15 (capítulo 6, pág. 183), foram pré-dimensionadas a implantação e a ampliação 

de infraestruturas, e estimados os recursos necessários para o Sistema de Drenagem 

e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

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 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 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 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 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).  
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Destaca-se que os custos orientativos consideraram os investimentos ao longo do 

tempo, segundo o crescimento da demanda pelo Sistema de Drenagem e Manejo de 

Águas Pluviais Urbanas 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 41. 

Quadro 41 - 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 capítulo 6 (pág. 183) do 

PMSB são apresentados sistematicamente na Tabela 11 (por Programas) e na Tabela 

12 (por Metas), nas quais se observa que no horizonte de planejamento de 20 anos 

será necessário o dispêndio de R$ 391.440.797,00 para a implementações das ações 

previstas no PMSB referentes ao Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas.  

Tabela 11 – Cronograma físico-financeiro por programas previstos para o Sistema de Drenagem e Manejo 
de Águas Pluviais Urbanas de Três Lagoas/MS. 

Programas 

Imediato 

(2023 – 2025) 

Curto 

(2026 – 2030) 

Médio 

(2031 – 2034) 

Longo 

(2035 – 2042) 
Total 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 12: 
Estruturação, 
Aperfeiçoamento e 
Ordenamento do Sistema 
de Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais Urbanas 

53.116.829,00 82.909.655,00 69.058.870,00 136.781.144,00 341.866.498,00 

Programa 13: 
Aproveitamento, Retenção 
e Infiltração de Águas 
Pluviais 

4.831.441,00 7.608.477,00 8.075.849,00 13.237.519,00 33.753.286,00 

Programa 14: Prevenção e 
Controle de Enchentes, 
Alagamentos, Enxurradas 
e Inundações 

639.894,00 387.316,00 87.316,00 687.316,00 1.801.842,00 

Programa 15: Proteção e 
Controle Ambiental 

2.963.305,00 2.801.099,00 2.801.099,00 5.453.668,00 14.019.171,00 

Total Geral 61.551.469,00 93.706.547,00 80.023.134,00 156.159.647,00 391.440.797,00 

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Tabela 12 – Cronograma físico-financeiro com detalhamento das metas dos programas previstos para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 
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 12 - Estruturação, Aperfeiçoamento e 
Ordenamento do Sistema de Drenagem e Manejo 
de Águas Pluviais Urbanas. 

53.116.829,00 82.909.655,00 69.058.870,00 136.781.144,00 341.866.498,00 

52. Elaborar e executar o Plano Diretor de 
Drenagem Urbana (PDDU). 

1.210.972,00 0,00 1.453.166,00 0,00 2.664.138,00 

53. Realizar o cadastramento, mapeamento e 
atualização das estruturas e dispositivos que 
compõem o Sistema de Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais Urbanas. 

2.784.163,00 0,00 0,00 0,00 2.784.163,00 

55. Implementar e recuperar o sistema de 
drenagem visando a universalização. 

48.785.847,00 82.909.655,00 67.605.704,00 136.781.144,00 336.082.350,00 

56. Realizar manutenção corretiva e preventiva do 
Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas. 

209.586,00 0,00 0,00 0,00 209.586,00 

57. Promover e intensificar a fiscalização e o 
ordenamento interno no âmbito da administração 
municipal para estruturar, ampliar e melhorar o 
Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas. 

126.261,00 0,00 0,00 0,00 126.261,00 

Programa 13 - Aproveitamento, Retenção e 
Infiltração de Águas Pluviais. 

4.831.441,00 7.608.477,00 8.075.849,00 13.237.519,00 33.753.286,00 

58. Ampliar os mecanismos para detenção, 
retenção, infiltração e aproveitamento de águas 
pluviais. 

4.270.517,00 7.608.477,00 7.452.056,00 13.237.519,00 32.568.569,00 

60. Implantar medidas de redução do acúmulo de 
sedimentos arenosos nos dispositivos de 
drenagem. 

246.578,00 R$ 0,00 246.578,00 0,00 493.156,00 

61. Elaborar o Plano Diretor de Arborização 
Urbana. 

314.346,00 R$ 0,00 377.215,00 0,00 691.561,00 

Programa 14 - Prevenção e Controle de 
Enchentes, Alagamentos, Enxurradas e 
Inundações. 

639.894,00 387.316,00 87.316,00 687.316,00 1.801.842,00 

62. Realizar o zoneamento das áreas com riscos a 
enxurradas, enchentes, alagamentos e 
inundações 

300.000,00 300.000,00 0,00 600.000,00 1.200.000,00 
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Programas/ Metas 

Imediato 

(2023 – 2025) 

Curto 

(2026 – 2029) 

Médio 

(2030 – 2033) 

Longo 

(2034 – 2042) 
Total 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

63. Elaborar e implantar mecanismos para 
prevenção de eventos hidrológicos extremos. 

333.894,00 87.316,00 87.316,00 87.316,00 595.842,00 

65. Implantar sistemas para o monitoramento do 
Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas, bem como um sistema de alerta contra 
enchentes e alagamentos. 

6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 

Programa 15 - Proteção e Controle Ambiental. 2.963.305,00 2.801.099,00 2.801.099,00 5.453.668,00 14.019.171,00 

66. Implantar medidas de proteção das áreas de 
preservação permanente (APPs). 

236.471,00 74.265,00 74.265,00 0,00 385.001,00 

67. Erradicar os lançamentos clandestinos de 
esgoto no sistema de drenagem urbana. 

2.726.834,00 2.726.834,00 2.726.834,00 5.453.668,00 13.634.170,00 

Total Geral 61.551.469,00 93.706.547,00 80.023.134,00 156.159.647,00 391.440.797,00 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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10.1.2 Cronograma físico-financeiro para a implementação dos Programas do 

Tomo IV 

Este subcapítulo apresenta os investimentos estimados para a concretização das 

principais metas e ações (que envolvem a elaboração de projetos) propostas nos 

4 (quatro) Programas estruturados no capítulo 6 (pág. 183), relacionados com os 

investimentos necessários para ampliação, implantação e melhorias nas 

infraestruturas e na operação do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas, bem como para o planejamento e reestruturação, aperfeiçoamento e 

ordenamento dos serviços envolvidos no 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 Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas, 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 10.1.2.1): Curto (ver item 10.1.2.2); Médio (ver item 10.1.2.3); e Longo (ver item 

10.1.2.4).  

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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10.1.2.1 Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações no prazo imediato 

Apresenta-se na Tabela 13 o cronograma físico-financeiro dos Programas, Projetos e Ações relacionados ao Sistema de Drenagem 

e Manejo de Águas Pluviais Urbanas no prazo imediato (2023 – 2025), no qual expõe somente as ações mensuráveis que totalizam 

R$ 61.551.469,00. 

Tabela 13 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 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 12: Estruturação, Aperfeiçoamento e Ordenamento do Sistema de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

20.006.533,00 16.652.163,00 16.458.133,00 53.116.829,00 

Meta 52 - Elaborar e executar o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU). 1.210.972,00 0,00 0,00 1.210.972,00 

52.1. Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana. 1.210.972,00 0,00 0,00 1.210.972,00 

Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais (unid.) 1.210.972,00 0,00 0,00 1.210.972,00 

Revisão do Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais (unid.) R$ 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 

Meta 53 - Realizar o cadastramento, mapeamento e atualização das estruturas e 
dispositivos que compõem o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

2.644.880,00 139.283,00 0,00 2.784.163,00 

53.1. Realizar o levantamento topográfico da rede de drenagem urbana e manejo de águas 
pluviais existente. 

2.566.343,00 0,00 0,00 2.566.343,00 

Levantamento Topográfico do sistema de drenagem (unid.) 2.566.343,00 0,00 0,00 2.566.343,00 

53.2. Levantamento em campo de todas as estruturas e dispositivos que compõem o Sistema 
de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

78.537,00 0,00 0,00 78.537,00 

Levantamento das estruturas e dos dispositivos do sistema de drenagem (unid.) 78.537,00 0,00 0,00 78.537,00 

53.3. Elaborar banco de dados georreferenciado e alimentado com os dados obtidos na Ação 
53.2 que possibilite visualizar as instalações das diversas áreas do saneamento integralmente, 
melhorando e facilitando o planejamento 

0,00 139.283,00 0,00 139.283,00 

Banco de dados 0,00 139.283,00 0,00 139.283,00 

Meta 55 - Implementar e recuperar o sistema de drenagem visando a universalização. 15.941.095,00 16.386.619,00 16.458.133,00 48.785.847,00 

55.1. Dimensionar os projetos de drenagem para atender aos critérios definidos por 
regramentos técnicos, considerando como unidade de planejamento as microbacias 
hidrográficas. 

0,00 305.982,00 0,00 305.982,00 

Projeto de drenagem urbana (unid.) 0,00 305.982,00 0,00 305.982,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO IMEDIATO 
TOTAL GERAL 

2023 2024 2025 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

55.3. Realizar estudo para modelagem hidrodinâmica dos cursos hídricos inseridos nas áreas 
urbanas do município de Três Lagoas/MS com simulações de sistema de microdrenagem com 
tempo de retorno de 2, 5 e 10 anos e simulação do sistema de macrodrenagem com tempo de 
retorno de 10 e 25 anos, com critérios mínimos para dimensionar e redimensionar canais e 
galerias. 

0,00 0,00 247.724,00 247.724,00 

Estudo para modelagem hidrodinâmico (unid.) 0,00 0,00 247.724,00 247.724,00 

55.4. Ampliar de forma gradual o sistema de microdrenagem e macrodrenagem, atendendo à 
demanda de urbanização do município e visando a universalização da demanda urbana. 

15.941.095,00 16.080.637,00 16.210.409,00 48.232.141,00 

Boca de lobo (m³) 123.120,00 159.600,00 194.560,00 477.280,00 

Drenagem superficial - Guia e sarjeta (metro) 851.900,00 835.800,00 821.100,00 2.508.800,00 

Galeria de drenagem de águas pluviais (metro) 13.143.060,00 13.286.700,00 13.418.370,00 39.848.130,00 

Pavimentação de rua - larg. 7 m (metro) 1.461.600,00 1.433.760,00 1.408.240,00 4.303.600,00 

Poço de visita 361.415,00 364.777,00 368.139,00 1.094.331,00 

Meta 56 - Realizar manutenção corretiva e preventiva do Sistema de Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais Urbanas. 

209.586,00 0,00 0,00 209.586,00 

56.1. Elaborar o Plano de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

209.586,00 0,00 0,00 209.586,00 

Plano de manutenção corretiva e preventiva do sistema de drenagem urbana e manejo de águas 
pluviais (unid.) 

209.586,00 0,00 0,00 209.586,00 

Meta 57 - Promover e intensificar a fiscalização e o ordenamento interno no âmbito da 
administração municipal para estruturar, ampliar e melhorar o Sistema de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 126.261,00 0,00 126.261,00 

57.2. Realizar estudo de viabilidade técnica e sustentabilidade econômico-financeira que 
embase a cobrança pelos serviços ou atividades que remetem à drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas, conforme previsto pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal 
nº 14.026/2020), que deverá ser implementada em consonância com a realidade do município 
quanto a esta vertente do saneamento, no que tange ao nível de ordenamento e estruturação 
alcançados. 

0,00 126.261,00 0,00 126.261,00 

Estudo de viabilidade técnica e sustentabilidade econômico-financeira que embase a cobrança 
pelos serviços ou atividades que remetem ao Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas 

0,00 126.261,00 0,00 126.261,00 

Programa 13: Aproveitamento, Retenção e Infiltração de Águas Pluviais 2.303.626,00 2.217.360,00 310.455,00 4.831.441,00 

Meta 58 - Ampliar os mecanismos para detenção, retenção, infiltração e aproveitamento de 
águas pluviais. 

2.057.048,00 1.903.014,00 310.455,00 4.270.517,00 

58.2. Estudo para avaliar a necessidade de implantação de novos reservatórios de 
amortecimento (Piscinões) para atender a demanda de reservação de águas pluviais para 
contribuir com a drenagem urbana do município. 

1.746.593,00 1.786.593,00 0,00 3.533.186,00 

Estudo para instalação de novos reservatórios de amortecimento (Piscinões) R$ 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO IMEDIATO 
TOTAL GERAL 

2023 2024 2025 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

Reservatório de Amortecimento (unid.) 1.746.593,00 1.746.593,00 0,00 3.493.186,00 

58.3. Executar o projeto Sistema de Áreas Verdes, para a ampliação de áreas verdes (parques 
lineares, praças etc.), proposto no Plano Diretor de Três Lagoas/MS. 

116.421,00 116.421,00 116.421,00 349.263,00 

Projeto praça até 10.000 m² 116.421,00 116.421,00 116.421,00 349.263,00 

58.4. Elaboração de projeto para recuperação do entorno das lagoas municipais, através da 
criação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE) na Lagoa do Meio e criação de 
Parque Urbano na Lagoa Menor. 

194.034,00 0,00 194.034,00 388.068,00 

Projeto parque até 100 hectares  194.034,00 0,00 194.034,00 388.068,00 

Meta 60 - Implantar medidas de redução do acúmulo de sedimentos arenosos nos 
dispositivos de drenagem. 

246.578,00 0,00 0,00 246.578,00 

60.1. Elaborar projetos de implantação de medidas estruturais para redução do acúmulo de 
sedimentos arenosos no interior dos dispositivos de drenagem e manejo de águas pluviais, de 
modo a evitar problemas com alagamentos e enchentes. 

246.578,00 0,00 0,00 246.578,00 

Projeto de implementação de medidas estruturais para a redução de acúmulo de sedimentos 
arenosos 

246.578,00 0,00 0,00 246.578,00 

Meta 61 - Elaborar o Plano Diretor de Arborização Urbana. 0,00 314.346,00 0,00 314.346,00 

61.1. Elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana. 0,00 314.346,00 0,00 314.346,00 

Plano Diretor de Arborização Urbana (unid.) 0,00 314.346,00 0,00 314.346,00 

Revisão do Plano Diretor de Arborização Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa 14: Prevenção e controle de Enchentes, Alagamentos, Enxurradas e Inundações. 333.894,00 6.000,00 300.000,00 639.894,00 

Meta 62 - Realizar o zoneamento das áreas com riscos a enxurradas, enchentes, 
alagamentos e inundações 

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 

62.1. Mapear e identificar periodicamente as áreas de riscos e pontos críticos de inundações, 
enchentes, alagamentos, enxurradas e deslizamentos ao longo da malha municipal, mantendo 
o zoneamento atualizado. 

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 

Mapeamento das áreas e pontos com risco de inundações, enchentes, alagamentos, enxurradas e 
deslizamentos 

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 

Meta 63 - Elaborar e implantar mecanismos para prevenção de eventos hidrológicos 
extremos. 

333.894,00 0,00 0,00 333.894,00 

63.1. Elaboração de projetos e planos, visando à minimização de enxurradas e alagamentos 
nas áreas delimitadas de alto risco desses eventos. 

87.316,00 0,00 0,00 87.316,00 

Projeto para minimizar enxurradas e alagamentos 87.316,00 0,00 0,00 87.316,00 

63.2. Elaboração de plano de contingência para a prevenção de eventos hidrológicos extremos 
nas áreas delimitadas de alto risco a eventos hidrológicos. 

246.578,00 0,00 0,00 246.578,00 

Plano de contingência para a Prevenção de Eventos Hidrológicos Extremos (unid.) 246.578,00 0,00 0,00 246.578,00 

Meta 65 - Implantar sistemas para o monitoramento do Sistema de Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais Urbanas, bem como um sistema de alerta contra enchentes e alagamentos. 

0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 

PRAZO IMEDIATO 
TOTAL GERAL 

2023 2024 2025 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

65.1. Implantação de sistema de monitoramento em tempo real e controle da vazão de 
escoamento na rede de drenagem. 

0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

Estação Telemétrica para monitoramento de águas superficiais 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

Programa 15: Educação Ambiental, Proteção e Controle Ambiental 1.405.854,00 194.034,00 1.363.417,00 2.963.305,00 

Meta 66 - Implantar medidas de proteção das áreas de preservação permanente (APPs). 42.437,00 194.034,00 0,00 236.471,00 

66.1. Elaborar PRADE com intuito de recuperar as Áreas de Preservação Permanente do 
Córrego Brasília (trecho não canalizado) e Córrego Japão, inseridos no perímetro urbano de 
Três Lagoas/MS. 

42.437,00 0,00 0,00 42.437,00 

Mapeamento das APPs 42.437,00 0,00 0,00 42.437,00 

Plano de Recuperação de Área Degradada em Área de Preservação Permanente (PRADE-APP) 0,00 0,00 0,00 0,00 

66.2. Implantação do Parque Linear do Córrego da Onça 0,00 194.034,00 0,00 194.034,00 

Projeto parque até 100 hectares  0,00 194.034,00 0,00 194.034,00 

Meta 67 - Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto no sistema de drenagem 
urbana. 

1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 2.726.834,00 

67.1. Monitorar a qualidade de água dos cursos d'água urbanos visando identificar locais com 
lançamentos clandestinos de esgoto sanitário. 

1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 2.726.834,00 

Monitoramento da qualidade da água dos corpos hídricos urbanos, incluindo cursos hídricos e 
lagoas 

1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 2.726.834,00 

Total Geral 24.049.907,00 19.069.557,00 18.432.005,00 61.551.469,00 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

10.1.2.2 Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações no prazo curto 

Apresenta-se na Tabela 14 o cronograma físico-financeiro dos Programas, Projetos e Ações relacionados ao Sistema de Drenagem 

e Manejo de Águas Pluviais Urbanas no prazo curto (2026 – 2030), no qual expõe somente as ações mensuráveis que totalizam 

R$ 93.706.547,00.  
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Tabela 14 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do PMSB no prazo curto 
(2026 a 2030). 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO CURTO TOTAL 

GERAL 2026 2027 2028 2029 2030 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 12: Estruturação, Aperfeiçoamento e Ordenamento do 
Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

16.328.211,00 16.439.253,00 16.842.087,00 16.614.766,00 16.685.338,00 82.909.655,00 

Meta 52 - Elaborar e executar o Plano Diretor de Drenagem Urbana 
(PDDU). 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52.1. Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 
(unid.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 53 - Realizar o cadastramento, mapeamento e atualização das 
estruturas e dispositivos que compõem o Sistema de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53.1. Realizar o levantamento topográfico da rede de drenagem urbana 
e manejo de águas pluviais existente. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Levantamento Topográfico do sistema de drenagem (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53.2. Levantamento em campo de todas as estruturas e dispositivos que 
compõem o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Levantamento das estruturas e dos dispositivos do sistema de drenagem 
(unid.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53.3. Elaborar banco de dados georreferenciado e alimentado com os 
dados obtidos na Ação 53.2 que possibilite visualizar as instalações das 
diversas áreas do saneamento integralmente, 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 

Meta 55 - Implementar e recuperar o sistema de drenagem visando a 
universalização. 

16.328.211,00 16.439.253,00 16.842.087,00 16.614.766,00 16.685.338,00 82.909.655,00 

55.1. Dimensionar os projetos de drenagem para atender aos critérios 
definidos por regramentos técnicos, considerando como unidade de 
planejamento as microbacias hidrográficas. 

0,00 0,00 305.982,00 0,00 0,00 305.982,00 

Projeto de drenagem urbana (unid.) 0,00 0,00 305.982,00 0,00 0,00 305.982,00 

55.3. Realizar estudo para modelagem hidrodinâmica dos cursos 
hídricos inseridos nas áreas urbanas do município de Três Lagoas/MS 
com simulações de sistema de microdrenagem com tempo de retorno 
de 2, 5 e 10 anos e simulação do sistema de macrodrenagem com tempo 
de retorno de 10 e 25 anos, com critérios mínimos para dimensionar e 
redimensionar canais e galerias. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO CURTO TOTAL 

GERAL 2026 2027 2028 2029 2030 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Estudo para modelagem hidrodinâmico (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55.4. Ampliar de forma gradual o sistema de microdrenagem e 
macrodrenagem, atendendo à demanda de urbanização do município e 
visando a universalização da demanda urbana. 

16.328.211,00 16.439.253,00 16.536.105,00 16.614.766,00 16.685.338,00 82.603.673,00 

Boca de lobo (m³) 229.520,00 261.440,00 291.840,00 320.720,00 348.080,00 1.451.600,00 

Drenagem superficial - Guia e sarjeta (metro) 806.400,00 790.300,00 773.500,00 756.000,00 739.900,00 3.866.100,00 

Galeria de drenagem de águas pluviais (metro) 13.538.070,00 13.657.770,00 13.765.500,00 13.861.260,00 13.945.050,00 68.767.650,00 

Pavimentação de rua - larg. 7 m (metro) 1.382.720,00 1.354.880,00 1.327.040,00 1.296.880,00 1.269.040,00 6.630.560,00 

Poço de visita 371.501,00 374.863,00 378.225,00 379.906,00 383.268,00 1.887.763,00 

Meta 56 - Realizar manutenção corretiva e preventiva do Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56.1. Elaborar o Plano de Manutenção Corretiva e Preventiva do 
Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de manutenção corretiva e preventiva do sistema de drenagem 
urbana e manejo de águas pluviais (unid.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 57 - Promover e intensificar a fiscalização e o ordenamento 
interno no âmbito da administração municipal para estruturar, 
ampliar e melhorar o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57.2. Realizar estudo de viabilidade técnica e sustentabilidade 
econômico-financeira que embase a cobrança pelos serviços ou 
atividades que remetem à drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas, conforme previsto pelo Novo Marco Legal do Saneamento 
Básico (Lei Federal nº 14.026/2020), que deverá ser implementada em 
consonância com a realidade do município quanto a esta vertente do 
saneamento, no que tange ao nível de ordenamento e estruturação 
alcançados. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de viabilidade técnica e sustentabilidade econômico-financeira que 
embase a cobrança pelos serviços ou atividades que remetem ao Sistema 

de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa 13: Aproveitamento, Retenção e Infiltração de Águas Pluviais 1.863.014,00 1.863.014,00 1.863.014,00 116.421,00 1.903.014,00 7.608.477,00 

Meta 58 - Ampliar os mecanismos para detenção, retenção, infiltração 
e aproveitamento de águas pluviais. 

1.863.014,00 1.863.014,00 1.863.014,00 116.421,00 1.903.014,00 7.608.477,00 

58.2. Estudo para avaliar a necessidade de implantação de novos 
reservatórios de amortecimento (Piscinões) para atender a demanda de 
reservação de águas pluviais para contribuir com a drenagem urbana do 
município. 

1.746.593,00 1.746.593,00 1.746.593,00 0,00 1.786.593,00 7.026.372,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO CURTO TOTAL 

GERAL 2026 2027 2028 2029 2030 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Estudo para instalação de novos reservatórios de amortecimento 
(Piscinões) 

0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 

Reservatório de Amortecimento (unid.) 1.746.593,00 1.746.593,00 1.746.593,00 0,00 1.746.593,00 6.986.372,00 

58.3. Executar o projeto Sistema de Áreas Verdes, para a ampliação de 
áreas verdes (parques lineares, praças etc.), proposto no Plano Diretor de 

Três Lagoas/MS. 

116.421,00 116.421,00 116.421,00 116.421,00 116.421,00 582.105,00 

Projeto praça até 10.000 m² 116.421,00 116.421,00 116.421,00 116.421,00 116.421,00 582.105,00 

58.4. Elaboração de projeto para recuperação do entorno das lagoas 
municipais, através da criação de Plano de Recuperação de Área 
Degradada (PRADE) na Lagoa do Meio e criação de Parque Urbano na 
Lagoa Menor. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto parque até 100 hectares  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 60 - Implantar medidas de redução do acúmulo de sedimentos 
arenosos nos dispositivos de drenagem. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60.1. Elaborar projetos de implantação de medidas estruturais para 
redução do acúmulo de sedimentos arenosos no interior dos dispositivos 
de drenagem e manejo de águas pluviais, de modo a evitar problemas 
com alagamentos e enchentes. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto de implementação de medidas estruturais para a redução de 
acúmulo de sedimentos arenosos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 61 - Elaborar o Plano Diretor de Arborização Urbana. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60.1. Elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano Diretor de Arborização Urbana (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano Diretor de Arborização Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa 14: Prevenção e controle de Enchentes, Alagamentos, 
Enxurradas e Inundações. 

0,00 0,00 87.316,00 0,00 300.000,00 387.316,00 

Meta 62 - Realizar o zoneamento das áreas com riscos a enxurradas, 
enchentes, alagamentos e inundações 

0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 

62.1. Mapear e identificar periodicamente as áreas de riscos e pontos 
críticos de inundações, enchentes, alagamentos, enxurradas e 
deslizamentos ao longo da malha municipal, mantendo o zoneamento 
atualizado. 

0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 

Mapeamento das áreas e pontos com risco de inundações, enchentes, 
alagamentos, enxurradas e deslizamentos 

0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 

Meta 63 - Elaborar e implantar mecanismos para prevenção de 
eventos hidrológicos extremos. 

0,00 0,00 87.316,00 0,00 0,00 87.316,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO CURTO TOTAL 

GERAL 2026 2027 2028 2029 2030 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

63.1. Elaboração de projetos e planos, visando à minimização de 
enxurradas e alagamentos nas áreas delimitadas de alto risco desses 
eventos. 

0,00 0,00 87.316,00 0,00 0,00 87.316,00 

Projeto para minimizar enxurradas e alagamentos 0,00 0,00 87.316,00 0,00 0,00 87.316,00 

63.2. Elaboração de plano de contingência para a prevenção de eventos 
hidrológicos extremos nas áreas delimitadas de alto risco a eventos 
hidrológicos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de contingência para a Prevenção de Eventos Hidrológicos Extremos 
(unid.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 65 - Implantar sistemas para o monitoramento do Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, bem como um 
sistema de alerta contra enchentes e alagamentos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65.1. Implantação de sistema de monitoramento em tempo real e 
controle da vazão de escoamento na rede de drenagem. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estação Telemétrica para monitoramento de águas superficiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa 15: Educação Ambiental, Proteção e Controle Ambiental 0,00 1.437.682,00 0,00 1.363.417,00 0,00 2.801.099,00 

Meta 66 - Implantar medidas de proteção das áreas de preservação 
permanente (APPs). 

0,00 74.265,00 0,00 0,00 0,00 74.265,00 

66.1. Elaborar PRADE com intuito de recuperar as Áreas de 
Preservação Permanente do Córrego Brasília (trecho não canalizado) e 
Córrego Japão, inseridos no perímetro urbano de Três Lagoas/MS. 

0,00 74.265,00 0,00 0,00 0,00 74.265,00 

Mapeamento das APPs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Recuperação de Área Degradada em Área de Preservação 
Permanente (PRADE-APP) 

0,00 74.265,00 0,00 0,00 0,00 74.265,00 

66.2. Implantação do Parque Linear do Córrego da Onça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto parque até 100 hectares  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 67 - Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto no 
sistema de drenagem urbana. 

0,00 1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 0,00 2.726.834,00 

67.1. Monitorar a qualidade de água dos cursos d'água urbanos visando 
identificar locais com lançamentos clandestinos de esgoto sanitário. 

0,00 1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 0,00 2.726.834,00 

Monitoramento da qualidade da água dos corpos hídricos urbanos, incluindo 
cursos hídricos e lagoas  

0,00 1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 0,00 2.726.834,00 

Total Geral 18.191.225,00 19.739.949,00 18.792.417,00 18.094.604,00 18.888.352,00 93.706.547,00 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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10.1.2.3 Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações no prazo médio 

Apresenta-se na Tabela 15 o cronograma físico-financeiro dos Programas, Projetos e Ações relacionados ao Sistema de Drenagem 

e Manejo de Águas Pluviais Urbanas no prazo médio (2031 – 2034), no qual expõe somente as ações mensuráveis que totalizam 

R$ 80.023.134,00. 

Tabela 15 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do PMSB no prazo médio 
(2031 a 2034). 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO MÉDIO 

TOTAL GERAL 
2031 2032 2033 2034 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 12: Estruturação, Aperfeiçoamento e Ordenamento do Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

16.756.429,00 17.117.812,00 18.304.687,00 16.879.942,00 69.058.870,00 

Meta 52 - Elaborar e executar o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU). 0,00 0,00 1.453.166,00 0,00 1.453.166,00 

52.1. Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana. 0,00 0,00 1.453.166,00 0,00 1.453.166,00 

Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais (unid.) 
0,00 0,00 1.453.166,00 0,00 1.453.166,00 

Meta 53 - Realizar o cadastramento, mapeamento e atualização das 
estruturas e dispositivos que compõem o Sistema de Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53.1. Realizar o levantamento topográfico da rede de drenagem urbana e 
manejo de águas pluviais existente. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Levantamento Topográfico do sistema de drenagem (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53.2. Levantamento em campo de todas as estruturas e dispositivos que 
compõem o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Levantamento das estruturas e dos dispositivos do sistema de drenagem (unid.) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53.3. Elaborar banco de dados georreferenciado e alimentado com os dados 
obtidos na Ação 52.2 que possibilite visualizar as instalações das diversas áreas 
do saneamento integralmente, 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 

Meta 55 - Implementar e recuperar o sistema de drenagem visando a 
universalização. 

16.756.429,00 17.117.812,00 16.851.521,00 16.879.942,00 67.605.704,00 

55.1. Dimensionar os projetos de drenagem para atender aos critérios definidos 
por regramentos técnicos, considerando como unidade de planejamento as 
microbacias hidrográficas. 

0,00 305.982,00 0,00 0,00 305.982,00 

Projeto de drenagem urbana (unid.) 0,00 305.982,00 0,00 0,00 305.982,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO MÉDIO 

TOTAL GERAL 
2031 2032 2033 2034 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

55.3. Realizar estudo para modelagem hidrodinâmica dos cursos hídricos 
inseridos nas áreas urbanas do município de Três Lagoas/MS com simulações 
de sistema de microdrenagem com tempo de retorno de 2, 5 e 10 anos e 
simulação do sistema de macrodrenagem com tempo de retorno de 10 e 25 
anos, com critérios mínimos para dimensionar e redimensionar canais e 
galerias. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para modelagem hidrodinâmico (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55.4. Ampliar de forma gradual o sistema de microdrenagem e macrodrenagem, 
atendendo à demanda de urbanização do município e visando a universalização 
da demanda urbana. 

16.756.429,00 16.811.830,00 16.851.521,00 16.879.942,00 67.299.722,00 

Boca de lobo (m³) 373.920,00 399.760,00 422.560,00 445.360,00 1.641.600,00 

Drenagem superficial - Guia e sarjeta (metro) 725.200,00 709.100,00 692.300,00 676.200,00 2.802.800,00 

Galeria de drenagem de águas pluviais (metro) 14.028.840,00 14.100.660,00 14.160.510,00 14.208.390,00 56.498.400,00 

Pavimentação de rua - larg. 7 m (metro) 1.243.520,00 1.215.680,00 1.187.840,00 1.160.000,00 4.807.040,00 

Poço de visita 384.949,00 386.630,00 388.311,00 389.992,00 1.549.882,00 

Meta 56 - Realizar manutenção corretiva e preventiva do Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56.1. Elaborar o Plano de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de manutenção corretiva e preventiva do sistema de drenagem urbana e 
manejo de águas pluviais (unid.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 57 - Promover e intensificar a fiscalização e o ordenamento interno no 
âmbito da administração municipal para estruturar, ampliar e melhorar o 
Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57.2. Realizar estudo de viabilidade técnica e sustentabilidade econômico-
financeira que embase a cobrança pelos serviços ou atividades que remetem à 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, conforme previsto pelo Novo 
Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal nº 14.026/2020), que deverá 
ser implementada em consonância com a realidade do município quanto a esta 
vertente do saneamento, no que tange ao nível de ordenamento e estruturação 
alcançados. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de viabilidade técnica e sustentabilidade econômico-financeira que embase 
a cobrança pelos serviços ou atividades que remetem ao Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa 13: Aproveitamento, Retenção e Infiltração de Águas Pluviais 3.609.607,00 116.421,00 2.109.592,00 2.240.229,00 8.075.849,00 

Meta 58 - Ampliar os mecanismos para detenção, retenção, infiltração e 
aproveitamento de águas pluviais. 

3.609.607,00 116.421,00 1.863.014,00 1.863.014,00 7.452.056,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO MÉDIO 

TOTAL GERAL 
2031 2032 2033 2034 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

58.2. Estudo para avaliar a necessidade de implantação de novos reservatórios 
de amortecimento (Piscinões) para atender a demanda de reservação de águas 
pluviais para contribuir com a drenagem urbana do município. 

3.493.186,00 0,00 1.746.593,00 1.746.593,00 6.986.372,00 

Estudo para instalação de novos reservatórios de amortecimento (Piscinões) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reservatório de Amortecimento (unid.) 3.493.186,00 0,00 1.746.593,00 1.746.593,00 6.986.372,00 

58.3. Executar o projeto Sistema de Áreas Verdes, para a ampliação de áreas 
verdes (parques lineares, praças etc.), proposto no Plano Diretor de Três 
Lagoas/MS. 

116.421,00 116.421,00 116.421,00 116.421,00 465.684,00 

Projeto praça até 10.000 m² 116.421,00 116.421,00 116.421,00 116.421,00 465.684,00 

58.4. Elaboração de projeto para recuperação do entorno das lagoas municipais, 
através da criação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE) na 
Lagoa do Meio e criação de Parque Urbano na Lagoa Menor. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto parque até 100 hectares  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 60 - Implantar medidas de redução do acúmulo de sedimentos arenosos 
nos dispositivos de drenagem. 

0,00 0,00 246.578,00 0,00 246.578,00 

60.1. Elaborar projetos de implantação de medidas estruturais para redução do 
acúmulo de sedimentos arenosos no interior dos dispositivos de drenagem e 
manejo de águas pluviais, de modo a evitar problemas com alagamentos e 
enchentes. 

0,00 0,00 246.578,00 0,00 246.578,00 

Projeto de implementação de medidas estruturais para a redução de acúmulo de 
sedimentos arenosos 

0,00 0,00 246.578,00 0,00 246.578,00 

Meta 61 - Elaborar o Plano Diretor de Arborização Urbana. 0,00 0,00 0,00 377.215,00 377.215,00 

61.1. Elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana. 0,00 0,00 0,00 377.215,00 377.215,00 

Plano Diretor de Arborização Urbana (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano Diretor de Arborização Urbana 0,00 0,00 0,00 377.215,00 377.215,00 

Programa 14: Prevenção e controle de Enchentes, Alagamentos, Enxurradas e 
Inundações. 

0,00 0,00 87.316,00 0,00 87.316,00 

Meta 62 - Realizar o zoneamento das áreas com riscos a enxurradas, 
enchentes, alagamentos e inundações 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

62.1. Mapear e identificar periodicamente as áreas de riscos e pontos críticos 
de inundações, enchentes, alagamentos, enxurradas e deslizamentos ao longo 
da malha municipal, mantendo o zoneamento atualizado. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mapeamento das áreas e pontos com risco de inundações, enchentes, 
alagamentos, enxurradas e deslizamentos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 63 - Elaborar e implantar mecanismos para prevenção de eventos 
hidrológicos extremos. 

0,00 0,00 87.316,00 0,00 87.316,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO MÉDIO 

TOTAL GERAL 
2031 2032 2033 2034 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

63.1. Elaboração de projetos e planos, visando à minimização de enxurradas e 
alagamentos nas áreas delimitadas de alto risco desses eventos. 0,00 0,00 87.316,00 0,00 87.316,00 

Projeto para minimizar enxurradas e alagamentos 0,00 0,00 87.316,00 0,00 87.316,00 

63.2. Elaboração de plano de contingência para a prevenção de eventos 
hidrológicos extremos nas áreas delimitadas de alto risco a eventos hidrológicos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de contingência para a Prevenção de Eventos Hidrológicos Extremos (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 65 - Implantar sistemas para o monitoramento do Sistema de Drenagem 
e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, bem como um sistema de alerta contra 
enchentes e alagamentos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65.1. Implantação de sistema de monitoramento em tempo real e controle da 
vazão de escoamento na rede de drenagem. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estação Telemétrica para monitoramento de águas superficiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa 15: Educação Ambiental, Proteção e Controle Ambiental 1.363.417,00 74.265,00 1.363.417,00 0,00 2.801.099,00 

Meta 66 - Implantar medidas de proteção das áreas de preservação 
permanente (APPs). 

0,00 74.265,00 0,00 0,00 74.265,00 

66.1. Elaborar PRADE com intuito de recuperar as Áreas de Preservação 
Permanente do Córrego Brasília (trecho não canalizado) e Córrego Japão, 
inseridos no perímetro urbano de Três Lagoas/MS. 

0,00 74.265,00 0,00 0,00 74.265,00 

Mapeamento das APPs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Recuperação de Área Degradada em Área de Preservação Permanente 
(PRADE-APP) 

0,00 74.265,00 0,00 0,00 74.265,00 

66.2. Implantação do Parque Linear do Córrego da Onça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto parque até 100 hectares  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 67 - Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto no sistema de 
drenagem urbana. 

1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 0,00 2.726.834,00 

67.1. Monitorar a qualidade de água dos cursos d'água urbanos visando 
identificar locais com lançamentos clandestinos de esgoto sanitário. 

1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 0,00 2.726.834,00 

Monitoramento da qualidade da água dos corpos hídricos urbanos, incluindo cursos 
hídricos e lagoas 

1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 0,00 2.726.834,00 

Total Geral 21.729.453,00 17.308.498,00 21.865.012,00 19.120.171,00 80.023.134,00 
Fonte: Elaborado pelos autores.   
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10.1.2.4 Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações no prazo longo 

Apresenta-se na Tabela 16 e Tabela 17 o cronograma físico-financeiro dos Programas, Projetos e Ações relacionados ao Sistema 

de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas no prazo longo (2035 – 2042), no qual expõe somente as ações mensuráveis 

que totalizam R$ 156.159.647,00. 

Tabela 16 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do PMSB no prazo longo 
(parte: 2035 a 2038). 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO LONGO (PARTE) 

2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 12: Estruturação, Aperfeiçoamento e Ordenamento do Sistema de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

16.909.043,00 17.221.515,00 16.925.904,00 16.925.644,00 

Meta 52 - Elaborar e executar o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU). 0,00 0,00 0,00 0,00 

52.1. Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais (unid.) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 53 - Realizar o cadastramento, mapeamento e atualização das estruturas e 
dispositivos que compõem o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

53.1. Realizar o levantamento topográfico da rede de drenagem urbana e manejo de águas 
pluviais existente. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Levantamento Topográfico do sistema de drenagem (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

53.2. Levantamento em campo de todas as estruturas e dispositivos que compõem o 
Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Levantamento das estruturas e dos dispositivos do sistema de drenagem (unid.) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

53.3. Elaborar banco de dados georreferenciado e alimentado com os dados obtidos na 
Ação 52.2 que possibilite visualizar as instalações das diversas áreas do saneamento 
integralmente, melhorando e facilitando o planejamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Banco de dados 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 55 - Implementar e recuperar o sistema de drenagem visando a universalização. 16.909.043,00 17.221.515,00 16.925.904,00 16.925.644,00 

55.1. Dimensionar os projetos de drenagem para atender aos critérios definidos por 
regramentos técnicos, considerando como unidade de planejamento as microbacias 
hidrográficas. 

0,00 305.982,00 0,00 0,00 

Projeto de drenagem urbana (unid.) 0,00 305.982,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO LONGO (PARTE) 

2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

55.3. Realizar estudo para modelagem hidrodinâmica dos cursos hídricos inseridos nas 
áreas urbanas do município de Três Lagoas/MS com simulações de sistema de 
microdrenagem com tempo de retorno de 2, 5 e 10 anos e simulação do sistema de 
macrodrenagem com tempo de retorno de 10 e 25 anos, com critérios mínimos para 
dimensionar e redimensionar canais e galerias. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para modelagem hidrodinâmico (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

55.4. Ampliar de forma gradual o sistema de microdrenagem e macrodrenagem, atendendo 
à demanda de urbanização do município e visando a universalização da demanda urbana. 

16.909.043,00 16.915.533,00 16.925.904,00 16.925.644,00 

Boca de lobo (m³) 465.120,00 483.360,00 500.080,00 516.800,00 

Drenagem superficial - Guia e sarjeta (metro) 661.500,00 644.000,00 627.900,00 612.500,00 

Galeria de drenagem de águas pluviais (metro) 14.256.270,00 14.292.180,00 14.328.090,00 14.352.030,00 

Pavimentação de rua - larg. 7 m (metro) 1.134.480,00 1.104.320,00 1.076.480,00 1.050.960,00 

Poço de visita 391.673,00 391.673,00 393.354,00 393.354,00 

Meta 56 - Realizar manutenção corretiva e preventiva do Sistema de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

56.1. Elaborar o Plano de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de manutenção corretiva e preventiva do sistema de drenagem urbana e manejo de 
águas pluviais (unid.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 57 - Promover e intensificar a fiscalização e o ordenamento interno no âmbito da 
administração municipal para estruturar, ampliar e melhorar o Sistema de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

57.2. Realizar estudo de viabilidade técnica e sustentabilidade econômico-financeira que 
embase a cobrança pelos serviços ou atividades que remetem à drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas, conforme previsto pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico 
(Lei Federal nº 14.026/2020), que deverá ser implementada em consonância com a 
realidade do município quanto a esta vertente do saneamento, no que tange ao nível de 
ordenamento e estruturação alcançados. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de viabilidade técnica e sustentabilidade econômico-financeira que embase a cobrança 
pelos serviços ou atividades que remetem ao Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa 13: Aproveitamento, Retenção e Infiltração de Águas Pluviais 1.903.014,00 1.863.014,00 1.863.014,00 1.863.014,00 

Meta 58 - Ampliar os mecanismos para detenção, retenção, infiltração e 
aproveitamento de águas pluviais. 

1.903.014,00 1.863.014,00 1.863.014,00 1.863.014,00 

58.2. Estudo para avaliar a necessidade de implantação de novos reservatórios de 
amortecimento (Piscinões) para atender a demanda de reservação de águas pluviais para 
contribuir com a drenagem urbana do município. 

1.786.593,00 1.746.593,00 1.746.593,00 1.746.593,00 

Estudo para instalação de novos reservatórios de amortecimento (Piscinões) 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO LONGO (PARTE) 

2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

Reservatório de Amortecimento (unid.) 1.746.593,00 1.746.593,00 1.746.593,00 1.746.593,00 

58.3. Executar o projeto Sistema de Áreas Verdes, para a ampliação de áreas verdes 
(parques lineares, praças etc.), proposto no Plano Diretor de Três Lagoas/MS. 116.421,00 116.421,00 116.421,00 116.421,00 

Projeto praça até 10.000 m² 116.421,00 116.421,00 116.421,00 116.421,00 

58.4. Elaboração de projeto para recuperação do entorno das lagoas municipais, através 
da criação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE) na Lagoa do Meio e 
criação de Parque Urbano na Lagoa Menor. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto parque até 100 hectares  0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 60 - Implantar medidas de redução do acúmulo de sedimentos arenosos nos 
dispositivos de drenagem. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

60.1. Elaborar projetos de implantação de medidas estruturais para redução do acúmulo 
de sedimentos arenosos no interior dos dispositivos de drenagem e manejo de águas 
pluviais, de modo a evitar problemas com alagamentos e enchentes. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto de implementação de medidas estruturais para a redução de acúmulo de sedimentos 
arenosos 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 61 - Elaborar o Plano Diretor de Arborização Urbana. 0,00 0,00 0,00 0,00 

61.1. Elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano Diretor de Arborização Urbana (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano Diretor de Arborização Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa 14: Prevenção e controle de Enchentes, Alagamentos, Enxurradas e 
Inundações. 

300.000,00 0,00 0,00 87.316,00 

Meta 62 - Realizar o zoneamento das áreas com riscos a enxurradas, enchentes, 
alagamentos e inundações 

300.000,00 0,00 0,00 0,00 

62.1. Mapear e identificar periodicamente as áreas de riscos e pontos críticos de 
inundações, enchentes, alagamentos, enxurradas e deslizamentos ao longo da malha 
municipal, mantendo o zoneamento atualizado. 

300.000,00 0,00 0,00 0,00 

Mapeamento das áreas e pontos com risco de inundações, enchentes, alagamentos, 
enxurradas e deslizamentos 

300.000,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 63 - Elaborar e implantar mecanismos para prevenção de eventos hidrológicos 
extremos. 

0,00 0,00 0,00 87.316,00 

63.1. Elaboração de projetos e planos, visando à minimização de enxurradas e 
alagamentos nas áreas delimitadas de alto risco desses eventos. 0,00 0,00 0,00 87.316,00 

Projeto para minimizar enxurradas e alagamentos 0,00 0,00 0,00 87.316,00 

63.2. Elaboração de plano de contingência para a prevenção de eventos hidrológicos 
extremos nas áreas delimitadas de alto risco a eventos hidrológicos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de contingência para a Prevenção de Eventos Hidrológicos Extremos (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO LONGO (PARTE) 

2035 2036 2037 2038 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

Meta 65 - Implantar sistemas para o monitoramento do Sistema de Drenagem e Manejo 
de Águas Pluviais Urbanas, bem como um sistema de alerta contra enchentes e 
alagamentos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

65.1. Implantação de sistema de monitoramento em tempo real e controle da vazão de 
escoamento na rede de drenagem. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Estação Telemétrica para monitoramento de águas superficiais 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa 15: Educação Ambiental, Proteção e Controle Ambiental 1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 0,00 

Meta 66 - Implantar medidas de proteção das áreas de preservação permanente (APPs). 
0,00 0,00 0,00 0,00 

66.1. Elaborar PRADE com intuito de recuperar as Áreas de Preservação Permanente do 
Córrego Brasília (trecho não canalizado) e Córrego Japão, inseridos no perímetro urbano 
de Três Lagoas/MS. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Mapeamento das APPs 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Recuperação de Área Degradada em Área de Preservação Permanente (PRADE-
APP) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

66.2. Implantação do Parque Linear do Córrego da Onça 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto parque até 100 hectares  0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 67 - Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto no sistema de drenagem 
urbana. 

1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 0,00 

67.1. Monitorar a qualidade de água dos cursos d'água urbanos visando identificar locais 
com lançamentos clandestinos de esgoto sanitário. 

1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 0,00 

Monitoramento da qualidade da água dos corpos hídricos urbanos, incluindo cursos hídricos e 
lagoas 

1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 0,00 

Total Geral 20.475.474,00 19.084.529,00 20.152.335,00 18.875.974,00 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
 

Tabela 17 – Cronograma físico-financeiro dos Programas, Metas e Ações do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do PMSB no prazo longo 
(parte: 2039 a 2042) - Continuação. 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO LONGO (CONT.) 

TOTAL GERAL 
2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Programa 12: Estruturação, Aperfeiçoamento e Ordenamento do Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

16.886.424,00 17.160.626,00 16.800.414,00 17.951.574,00 136.781.144,00 

Meta 52 - Elaborar e executar o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52.1. Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO LONGO (CONT.) 

TOTAL GERAL 
2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Revisão do Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais (unid.) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 53 - Realizar o cadastramento, mapeamento e atualização das 
estruturas e dispositivos que compõem o Sistema de Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53.1. Realizar o levantamento topográfico da rede de drenagem urbana e 
manejo de águas pluviais existente. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Levantamento Topográfico do sistema de drenagem (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53.2. Levantamento em campo de todas as estruturas e dispositivos que 
compõem o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Levantamento das estruturas e dos dispositivos do sistema de drenagem (unid.) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53.3. Elaborar banco de dados georreferenciado e alimentado com os dados 
obtidos na Ação 52.2 que possibilite visualizar as instalações das diversas áreas 
do saneamento integralmente, 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 

Meta 55 - Implementar e recuperar o sistema de drenagem visando a 
universalização. 

16.886.424,00 17.160.626,00 16.800.414,00 17.951.574,00 136.781.144,00 

55.1. Dimensionar os projetos de drenagem para atender aos critérios definidos 
por regramentos técnicos, considerando como unidade de planejamento as 
microbacias hidrográficas. 

0,00 305.982,00 0,00 0,00 611.964,00 

Projeto de drenagem urbana (unid.) 0,00 305.982,00 0,00 0,00 611.964,00 

55.3. Realizar estudo para modelagem hidrodinâmica dos cursos hídricos 
inseridos nas áreas urbanas do município de Três Lagoas/MS com simulações 
de sistema de microdrenagem com tempo de retorno de 2, 5 e 10 anos e 
simulação do sistema de macrodrenagem com tempo de retorno de 10 e 25 
anos, com critérios mínimos para dimensionar e redimensionar canais e 
galerias. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo para modelagem hidrodinâmico (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55.4. Ampliar de forma gradual o sistema de microdrenagem e macrodrenagem, 
atendendo à demanda de urbanização do município e visando a universalização 
da demanda urbana. 

16.886.424,00 16.854.644,00 16.800.414,00 17.951.574,00 136.169.180,00 

Boca de lobo (m³) 528.960,00 541.120,00 550.240,00 1.162.800,00 4.748.480,00 

Drenagem superficial - Guia e sarjeta (metro) 593.600,00 577.500,00 558.600,00 113.890,00 4.389.490,00 

Galeria de drenagem de águas pluviais (metro) 14.352.030,00 14.352.030,00 14.340.060,00 14.328.090,00 114.600.780,00 

Pavimentação de rua - larg. 7 m (metro) 1.018.480,00 990.640,00 958.160,00 1.953.440,00 9.286.960,00 

Poço de visita 393.354,00 393.354,00 393.354,00 393.354,00 3.143.470,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO LONGO (CONT.) 

TOTAL GERAL 
2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

Meta 56 - Realizar manutenção corretiva e preventiva do Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56.1. Elaborar o Plano de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de manutenção corretiva e preventiva do sistema de drenagem urbana e 
manejo de águas pluviais (unid.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 57 - Promover e intensificar a fiscalização e o ordenamento interno no 
âmbito da administração municipal para estruturar, ampliar e melhorar o 
Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57.2. Realizar estudo de viabilidade técnica e sustentabilidade econômico-
financeira que embase a cobrança pelos serviços ou atividades que remetem à 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, conforme previsto pelo Novo 
Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal nº 14.026/2020), que deverá 
ser implementada em consonância com a realidade do município quanto a esta 
vertente do saneamento, no que tange ao nível de ordenamento e estruturação 
alcançados. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estudo de viabilidade técnica e sustentabilidade econômico-financeira que embase 
a cobrança pelos serviços ou atividades que remetem ao Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa 13: Aproveitamento, Retenção e Infiltração de Águas Pluviais 116.421,00 1.903.014,00 1.863.014,00 1.863.014,00 13.237.519,00 

Meta 58 - Ampliar os mecanismos para detenção, retenção, infiltração e 
aproveitamento de águas pluviais. 

116.421,00 1.903.014,00 1.863.014,00 1.863.014,00 13.237.519,00 

58.2. Estudo para avaliar a necessidade de implantação de novos reservatórios 
de amortecimento (Piscinões) para atender a demanda de reservação de águas 
pluviais para contribuir com a drenagem urbana do município. 

0,00 1.786.593,00 1.746.593,00 1.746.593,00 12.306.151,00 

Estudo para instalação de novos reservatórios de amortecimento (Piscinões) 0,00 40.000,00 0,00 0,00 80.000,00 

Reservatório de Amortecimento (unid.) 0,00 1.746.593,00 1.746.593,00 1.746.593,00 12.226.151,00 

58.3. Executar o projeto Sistema de Áreas Verdes, para a ampliação de áreas 
verdes (parques lineares, praças etc.), proposto no Plano Diretor de Três 
Lagoas/MS. 

116.421,00 116.421,00 116.421,00 116.421,00 931.368,00 

Projeto praça até 10.000 m² 116.421,00 116.421,00 116.421,00 116.421,00 931.368,00 

58.4. Elaboração de projeto para recuperação do entorno das lagoas municipais, 
através da criação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE) na 
Lagoa do Meio e criação de Parque Urbano na Lagoa Menor. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto parque até 100 hectares  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 60 - Implantar medidas de redução do acúmulo de sedimentos arenosos 
nos dispositivos de drenagem. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO LONGO (CONT.) 

TOTAL GERAL 
2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

60.1. Elaborar projetos de implantação de medidas estruturais para redução do 
acúmulo de sedimentos arenosos no interior dos dispositivos de drenagem e 
manejo de águas pluviais, de modo a evitar problemas com alagamentos e 
enchentes. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto de implementação de medidas estruturais para a redução de acúmulo de 
sedimentos arenosos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 61 - Elaborar o Plano Diretor de Arborização Urbana. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

61.1. Elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano Diretor de Arborização Urbana (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revisão do Plano Diretor de Arborização Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa 14: Prevenção e controle de Enchentes, Alagamentos, Enxurradas e 
Inundações. 

0,00 300.000,00 0,00 0,00 687.316,00 

Meta 62 - Realizar o zoneamento das áreas com riscos a enxurradas, 
enchentes, alagamentos e inundações 

0,00 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00 

62.1. Mapear e identificar periodicamente as áreas de riscos e pontos críticos 
de inundações, enchentes, alagamentos, enxurradas e deslizamentos ao longo 
da malha municipal, mantendo o zoneamento atualizado. 

0,00 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00 

Mapeamento das áreas e pontos com risco de inundações, enchentes, 
alagamentos, enxurradas e deslizamentos 

0,00 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00 

Meta 63 - Elaborar e implantar mecanismos para prevenção de eventos 
hidrológicos extremos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 87.316,00 

63.1. Elaboração de projetos e planos, visando à minimização de enxurradas e 
alagamentos nas áreas delimitadas de alto risco desses eventos. 0,00 0,00 0,00 0,00 87.316,00 

Projeto para minimizar enxurradas e alagamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 87.316,00 

63.2. Elaboração de plano de contingência para a prevenção de eventos 
hidrológicos extremos nas áreas delimitadas de alto risco a eventos hidrológicos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de contingência para a Prevenção de Eventos Hidrológicos Extremos (unid.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 65 - Implantar sistemas para o monitoramento do Sistema de Drenagem 
e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, bem como um sistema de alerta contra 
enchentes e alagamentos. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65.1. Implantação de sistema de monitoramento em tempo real e controle da 
vazão de escoamento na rede de drenagem. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Estação Telemétrica para monitoramento de águas superficiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programa 15: Educação Ambiental, Proteção e Controle Ambiental 1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 0,00 5.453.668,00 

Meta 66 - Implantar medidas de proteção das áreas de preservação 
permanente (APPs). 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 TOMO IV - SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 

313 

PROGRAMA, METAS, AÇÕES E PRODUTOS 
PRAZO LONGO (CONT.) 

TOTAL GERAL 
2039 2040 2041 2042 

(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) 

66.1. Elaborar PRADE com intuito de recuperar as Áreas de Preservação 
Permanente do Córrego Brasília (trecho não canalizado) e Córrego Japão, 
inseridos no perímetro urbano de Três Lagoas/MS. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mapeamento das APPs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plano de Recuperação de Área Degradada em Área de Preservação Permanente 
(PRADE-APP) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66.2. Implantação do Parque Linear do Córrego da Onça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Projeto parque até 100 hectares  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meta 67 - Erradicar os lançamentos clandestinos de esgoto no sistema de 
drenagem urbana. 

1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 0,00 5.453.668,00 

67.1. Monitorar a qualidade de água dos cursos d'água urbanos visando 
identificar locais com lançamentos clandestinos de esgoto sanitário. 

1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 0,00 5.453.668,00 

Monitoramento da qualidade da água dos corpos hídricos urbanos, incluindo cursos 
hídricos e lagoas 

1.363.417,00 0,00 1.363.417,00 0,00 5.453.668,00 

Total Geral 18.366.262,00 19.363.640,00 20.026.845,00 19.814.588,00 156.159.647,00 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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10.1.3 Parâmetros de cálculo do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas 

Para a elaboração dos cronogramas físico financeiros do Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas foram considerados alguns parâmetros para a 

composição dos valores apresentados no subcapítulo 10.1.2. 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 18. Somente foram 

selecionadas as ações mensuráveis, tais como: expansão do sistema de micro e 

macrodrenagem, sistema de retenção e aproveitamento de águas pluviais, elaboração 

de projetos, dentre outras. 

Tabela 18 – Parâmetros utilizados para o cálculo dos valores das ações do Sistema de Drenagem e Manejo 
de Águas Pluviais Urbanas. 

ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
PERIODICIDADE 

Programa 12: Estruturação, Aperfeiçoamento e 
Ordenamento do Sistema de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

    

Banco de dados  Unid. 1 R$ 139.283,00 Pontual 

Boca de lobo Unid. 5.473 R$ 1.520,00 Anual 

Drenagem superficial - Guia e sarjeta Metro 193.817 R$ 70,00 Anual 

Estudo de viabilidade técnica e 
sustentabilidade econômico-financeira que 
embase a cobrança pelos serviços ou 
atividades que remetem ao Sistema de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
Urbanas 

Unid. 1 R$ 126.261,00 

Pontual 

Estudo para modelagem hidrodinâmico Unid. 1 R$ 247.724,00 Pontual 

Galeria de drenagem de águas pluviais Metro 233.680 R$ 1.197,00 Anual 

Levantamento das estruturas e dos 
dispositivos do sistema de drenagem 

Unid. 1 R$ 78.537,00 Pontual 

Levantamento Topográfico do sistema de 
drenagem 

Unid. 1 R$ 2.566.343,00 Pontual 

Pavimentação de rua - larg. 7 m Metro 107.880 R$ 232,00 Anual 

Plano de manutenção corretiva e preventiva do 
sistema de drenagem urbana e manejo de 
águas pluviais 

Unid. 1 R$ 209.586,00 Pontual 

Plano Diretor de Drenagem Urbana e Manejo 
de Águas Pluviais 

Unid. 1 R$ 1.210.972,00 Pontual 

Poço de visita Unid. 4.566 R$ 1.681,00 Anual 

Projeto de drenagem urbana Unid. 5 R$ 305.982,00 Quadrienal 

Revisão do Plano Diretor de Drenagem Urbana 
e Manejo de Águas Pluviais 

Unid. 1 R$ 1.453.166,00 Pontual 

Programa 13: Aproveitamento, Retenção e 
Infiltração de Águas Pluviais 
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ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
PERIODICIDADE 

Estudo para instalação de novos reservatórios 
de amortecimento (Piscinões) 

Unid. 4 R$ 40.000,00 Quinquenal 

Plano Diretor de Arborização Urbana Unid. 1 R$ 314.346,00 Pontual 

Projeto de implementação de medidas 
estruturais para a redução de acúmulo de 
sedimentos arenosos 

Unid. 2 R$ 246.578,00 Decenal 

Projeto parque até 100 hectares  Unid. 3 R$ 194.034,00 Pontual 

Projeto praça até 10.000 m² Unid. 60 R$ 38.807,00 Anual 

Reservatório de Amortecimento Unid. 17 R$ 1.746.593,00 Anual 

Revisão do Plano Diretor de Arborização 
Urbana 

Unid. 1 R$ 377.215,00 Pontual 

Programa 14: Prevenção e controle de 
Enchentes, Alagamentos, Enxurradas e 
Inundações. 

    

Estação Telemétrica para monitoramento de 
águas superficiais 

Unid. 1 R$ 6.000,00 Pontual 

Mapeamento das áreas e pontos com risco de 
inundações, enchentes, alagamentos, 
enxurradas e deslizamentos 

Unid. 
4 R$ 300.000,00 Quinquenal 

Plano de contingência para a Prevenção de 
Eventos Hidrológicos Extremos 

Unid. 
1 R$ 246.578,00 

Pontual 

Projeto para minimizar enxurradas e 
alagamentos 

Unid. 4 R$ 87.316,00 Quinquenal 

Programa 15: Educação Ambiental, Proteção e 
Controle Ambiental 

 
 

 
 

Mapeamento das APPs Unid. 1 R$ 42.437,00 Pontual 

Monitoramento da qualidade da água dos 
corpos hídricos urbanos 

Unid. 10 R$ 1.363.417,00 Bienal 

Plano de Recuperação de Área Degradada em 
Área de Preservação Permanente (PRADE-
APP) 

Unid. 2 R$ 74.265,00 Pontual 

Projeto parque até 100 hectares  Unid. 1 R$ 194.034,00 Pontual 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todo o planejamento contido no Tomo IV do PMSB de Três Lagoas/MS, que 

contempla o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 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 do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas do município. 

A avaliação de todos os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

deverá ser realizada periodicamente, conforme o capítulo 8 (pág. 261), que trata dos 

mecanismos para monitoramento e avaliação, identificando oportunidades de 

melhorias contínuas no Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas e 

facilitando as revisões. 

Ainda, deve ser garantindo o controle social da efetivação das ações propostas e 

validadas 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 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. Desta forma, a conscientização da 

população em relação às condições atuais do sistema, a divulgação das ações de 

melhoria, seus resultados e participação da população se apresentam 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 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Por fim, ressalta-se a importância deste Plano Municipal de Saneamento Básico 

(incluindo todos os seus volumes) que, além de cumprir as exigências legais da 

Política Nacional de Saneamento Básico e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

é um instrumento que objetiva: a universalização, a integralidade e a disponibilidade; 

preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente; a adequação de 

métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais; 

a articulação com outras políticas públicas; a eficiência e sustentabilidade econômica, 
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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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