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DIAGNÓSTICO DE JUSCIMEIRA

Objetivo geral:
1-Apresentar o panorama geral do saneamento básico da cidade (água,

esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana), para facilitar a definição

das prioridades a serem registradas no PMSB.

2-Identificar os problemas encontrados em ordem de prioridade imediata,

curto, médio e longo prazo.

Objetivos específico:
• Discutir e levantar todos os problemas existentes nos serviços de

abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e tratamento

dos resíduos sólidos e drenagem urbana;

• Elaborar uma ficha técnica contendo as prioridades dos serviços de

saneamento: visão técnica e da sociedade;

• Validar os temas apresentados e discutidos na reunião

• Elaborar e validar uma planilha com a identificação das prioridades de

cada setor do saneamento a ser implementado nos seguintes

períodos: 0 a 4 anos, 4 a 8 anos, 8 a 12 anos e 12 a 20 anos.
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Características do Munícipio

Bandeira de Juscimeira

Brasão de Juscimeira

Juscimeira

Fundação 10 de dezembro de 1979

Mesorregião Sudeste Mato-Grossense

Microrregião Rondonópolis

Distância até a 

capital
161 km

Área* 2.268,111 km²

População 

Estimada 2015*
11.107 hab.

Como chegar BR-070/BR-163/BR-364

Fonte: Site da Prefeitura de Juscimeira/IBGE Cidades*.



Vista área do município

Fonte: Prefeitura de Juscimeira, 2016.



INFRAESTRUTURA 
DO 

SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 
URBANO



PANORAMA DA SITUAÇÃO ATUAL DO 
SISTEMA

A prestadora dos serviços de

abastecimento de água é o Departamento

de Água e Esgoto (DAE), uma autarquia

criada pela Lei nº 425 de 09 de junho de

1998. Antes do município reassumir a

titularidade dos serviços, estes eram de

responsabilidade da Companhia de

Saneamento do Estado de Mato Grosso

(SANEMAT)

Fonte: PMSB-MT, 2016

Departamento de Água e Esgoto de Juscimeira

O DAE – Juscimeira está localizado na

Rua 07 de setembro, nº 298, Centro.



PANORAMA DA SITUAÇÃO ATUAL DO 
SISTEMA

Fonte: PMSB-MT, 2016

 Consumo

 Pastilhas de cloro

 3* poços: DAE, Sitio do Vovô e Thermas Garimpo das Águas.

 Intermitente

 Rede mista (PBA e amianto)Distribuição

O sistema de abastecimento de água do município é composto por três*

captações subterrâneas. Não possui reservatório, de modo que o bombeamento é

realizado diretamente na rede de distribuição após desinfecção com cloro. O

sistema é intermitente, havendo interrupção nos períodos de pausas

programadas (bomba) e pausas resultantes de falta de energia ou problemas

técnicos.



CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ATUAIS
CAPTAÇÃO E RECALQUE

Denominação PT-01 PT-02 PT-03

Localização Sede do DAE
Terreno doado a 

prefeitura. Bairro Cajus

Propriedade particular: 

Thermas Garimpo das Águas

Início de Operação 1998 2009 -

Profundidade 281 m 250 m -

Vazão nominal 90 m³/h 30 m³/h 35 m³/h (metade da sua vazão)

Condição de acesso Boa Razoável Boa

Outorga Não possui Não possui -

Segurança

Cerca e portão Não possui Cerca e portão

2 abrigos: painel de 

controle e desinfecção

2 abrigos: painel de 

controle (parcialmente 

fechado) e desinfecção

Poço jorrante, não sendo 

necessário o uso de bombas

O município conta com 3 poços artesianos, sendo que o PT-01 e o PT-2

são de uso exclusivo do município, ao passo que o PT-03 fornece apenas metade

de sua vazão para abastecimento público.

Fonte: PMSB-MT, 2016



CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ATUAIS
CAPTAÇÃO E RECALQUE

PT-01: É utilizado no local uma bomba da marca EBARA, ano 2015, que opera

durante 22h/dia, controlada por um temporizador.

PT-02: Foi inicialmente projetado para ser um poço jorrante, contudo, um erro

durante a sua perfuração resultou no seu “entortamento”, fazendo-se necessária

a utilização de bombas para a captação da água. É utilizado no local uma bomba

da marca EBARA, ano 2015, que opera durante 21h/dia, controlada por um

temporizador.

Poço Vazão nominal
Tempo de 

Operação

Volume diário 

produzido

PT- 01 90 m³/h 22 h/dia 1.980 m³/dia

PT-02 30 m³/h 21 h/dia 630 m³/dia

Ambos os sistemas possuem um conjunto motor-bomba reserva, com as

mesmas características do conjunto principal. A manutenção das bombas é

realizada regularmente.

Fonte: PMSB-MT, 2016



CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ATUAIS
CAPTAÇÃO E RECALQUE

Fonte: PMSB-MT, 2016

Condições físicas da área de captação - PT-01

Abrigo do painel de controle da bomba - PT-01

Fonte: PMSB-MT, 2016 Fonte: PMSB-MT, 2016

Poço localizado na sede do DAE - PT-01



CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ATUAIS
CAPTAÇÃO E RECALQUE

Fonte: PMSB-MT, 2016

Condições físicas da área de captação - PT-02

Abrigo do painel de controle da bomba – PT 02

Fonte: PMSB-MT, 2016 Fonte: PMSB-MT, 2016

Poço localizado no Sítio do Vovô - PT-02



CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ATUAIS
CAPTAÇÃO E RECALQUE

Fonte: PMSB-MT, 2016

Condições físicas da área de captação - PT-03 Poço localizado na Thermas Garimpo das Águas - PT-03



PANORAMA DA SITUAÇÃO ATUAL DO 
SISTEMA

Fonte: Google Earth, 2016

Localização das captações de água subterrâneas de Juscimeira



CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ATUAIS
TRATAMENTO

O tratamento adotado para a água

captada no PT-01 e PT-02 constitui-se apenas

em desinfecção com pastilhas de cloro, não

havendo fluoretação. No geral, são utilizadas 6

pastilhas de cloro a cada 2 dias.

O poço localizado na Thermas Garimpo

das Águas (PT-03) não possui sistema de

desinfecção da água. Fonte: PMSB-MT, 2016

Sistema do desinfecção do PT-01

Fonte: PMSB-MT, 2016

Abrigo do sistema de desinfecção - PT-01
Abrigo do sistema de desinfecção – P T-02

Fonte: PMSB-MT, 2016



CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ATUAIS
TRATAMENTO

O sistema de tratamento consiste em um

cano que leva parte da água retirada do poço até o

abrigo, onde encontra-se o tanque com as pastilhas.

Essa água é, então, lavada com cloro e volta, por

meio de outro cano, para a tubulação principal,

onde a turbulência irá resultar na mistura e

desinfecção do volume total de água captada.

Sistema de desinfecção com pastilhas de cloro – PT 01

Fonte: PMSB-MT, 2016

Fonte: PMSB-MT, 2016

Sistema de desinfecção do PT-02, parte externa



CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ATUAIS

DISTRIBUIÇÃO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Tipo mista

Material PBA e amianto

Diâmetro 60 mm

Extensão -

Elevatória Não

Macromedidores Não

Registros Apenas registros de 

manobra

Segundo DAE, 100% da população

urbana é abastecida, incluindo as

indústrias. De acordo com dados

disponibilizados pela empresa, o consumo

per capita do município é de 480 l/hab.dia.

Os responsáveis não souberam

informar a extensão total da rede, contudo,

dados do SNIS de 2014 indicam extensão

de 43 km.

Fonte: PMSB-MT, 2016

Apesar de proibido, o município ainda possui cerca de 4 km de

rede em amianto.



CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ATUAIS

LIGAÇÕES PREDIAIS

Do total de ligações do município,

1.300 são atendidas pelo poço do

DAE, ou seja, apenas 37,5% das

ligações.

Tipo Nº Ligações Nº Economias

Domiciliar 3.168 3.168

Comercial 244 244

Industrial 04 04

Pública 18 18

Igrejas 34 34

Total 3.468 3.468

Fonte: PMSB-MT, 2016

Fonte: PMSB-MT, 2016

Hidrômetro instalado em Juscimeira

Segundo informações do

DAE, o processo de hidrometração

ainda está em fase de instalação (800

un), contundo não esta sendo feita a

leitura.



CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ATUAIS

LIGAÇÕES PREDIAIS

Fonte: PMSB-MT, 2016 Fonte: PMSB-MT, 2016

Hidrômetros adquiridos pelo DAE-Juscimeira

Armazenamento dos 

hidrômetros adquiridos pelo DAE-Juscimeira



CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ATUAIS

LIGAÇÕES PREDIAIS

Fonte: PMSB-MT, 2016

Residências em Juscimeira com hidrômetros instalados 



CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ATUAIS

Segundo dados coletados durante a visita, se houvesse hidrometração, o

município poderia arrecadar uma média de 130 mil reais por mês, considerando o

valor cobrado por m³ de água hoje, o que cobriria as despesas com energia

elétrica do sistema, que é de 35 a 40 mil reais por mês.

TARIFAÇÃO

A Portaria 2.914, de 11 de dezembro

de 2011, exige que, para mananciais

subterrâneos, sejam feitas análises de cor

semanalmente, e cloro residual livre, turbidez e

pH duas vezes por semana, na saída do

tratamento. Contudo, no município não há

equipamentos e estrutura adequada para as

análises, sendo que apenas os parâmetros cloro

e pH são analisados diariamente no próprio

município, pelo técnico responsável.

QUALIDADE DA ÁGUA

Fonte: Departamento Municipal de Água e

Esgoto de Monte Carmelo, 2011



CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ATUAIS

QUALIDADE DA ÁGUA

Fonte: PMSB, 2016

Fonte: PMSB, 2016

A coleta é realizada pelo técnico Junior duas vezes ao mês na saída do

tratamento de ambos os poços, e outras três vezes em pontos derivados de cada

poço. As amostras são enviadas para o laboratório, que realiza as análises e emite

laudos mensais para os responsáveis do DAE de Juscimeira.

Boletim de Controle de Qualidade de Água do PT-02 relativo a janeiro de 2015



CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ATUAIS

PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

As principais deficiências do sistema de abastecimento de água em

Juscimeira são a baixa pressão na rede e as interrupções no abastecimento.

A falta de pressão se dá em razão do bombeamento dos poços ocorrer

diretamente na rede de abastecimento, fazendo-se necessária uma pressão

muito alta na saída da rede para que a água chegue até os locais mais altos e

distantes.

O bombeamento direto na rede também é responsável pelas

interrupções no abastecimento, uma vez que qualquer problema ocorrido com

a bomba resulta na falta de água, e como o município sofre com muitas quedas

e oscilações de energia, o abastecimento acaba comprometido.

A grande oscilação de energia resulta na queima de 3 a 5

bombas por ano, aumentando os custos com a manutenção do sistema,

que normalmente é realizada apenas duas vezes ao ano.



FREQUÊNCIA DE INTERMITÊNCIA

O sistema de distribuição de água tratada em Juscimeira é intermitente,

e como não há reservatório de água, há interrupção do abastecimento no período

em que as bombas dos poços estão desligadas (das 01h às 04h da manhã).

O DAE não possui nenhuma

informação sobre perdas e também não

disponibilizou dados de consumo, para

que fosse possível o cálculo, porém,

dados do SNIS de 2013 indicam uma

perda de 31,82%.

PERDAS NO SISTEMA

CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ATUAIS

Fonte: AQUAFLUXUS, 2014

PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA



CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUAS ATUAIS

DADOS GERAIS (DAE)

Cobertura do sistema 100% (pop. urbana)

Volume diário de água coletado Não informado

Volume anual de água coletado Não informado

Percentual de perdas Não informado

Consumo per capita 480 l/hab.dia

Tarifa de água (residencial) R$ 13,00

Índice de hidrometração -

Índice de arrecadação Aprox. 90%

Fonte: PMSB, 2016

Considerando os poços

localizados no DAE e no

“Sítio do Vovô”, o volume

diário de água coletado é

2.610 m³, contabilizando

um volume anual de

952.650 m³.

Processo em andamento



INDICADORES OPERACIONAIS, 
FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E DE 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Dados SNIS (2013)

População do município (2010 - IBGE) 11.430 hab.

População total atendida com abastecimento de água 8.430 hab.

Índice de atendimento urbano-total de água 98,22% - 74,92%

Volume de água produzida anualmente 1.100.000 m³

Volume de água faturada anualmente 750.000 m³

Índice de perdas no faturamento de água 31,82%

Média percapita nacional 188,00 l/hab.dia

Consumo médio percapita de água 243,75 l/hab.dia

Extensão da rede de distribuição 41,0 km

Índice de hidrometração 0,39%

Observação: Considerando uma população de 11.107 habitantes (2015), o consumo médio anual 

de água seria de 988.175,91 m³, de modo que o volume de água produzido seria suficiente.



RECEITAS OPERACIONAIS E DESPESAS DE 
CUSTEIO E INVESTIMENTO

Receita Operacional Total versus Despesas Totais com os Serviços (Juscimeira, anos 2013 e 2014)

Fonte: Adaptado de SNIS, 2016

2013

2014



AGORA, TEMOS QUE DECIDIR!!!

Segundo Monteiro (2013) saber separar do que é

emergência real, das intervenções de curto, médio e longo

prazo, exige REALISMO. Afinal, devemos compreender

que:

O Desafio do Realismo

Problemas Solução



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DE JUSCIMEIRA– PROGNÓSTICO

Prioridades

Imediata – até 04 anos

Publicidade nos portais oficiais (último dado 2013)

Educação ambiental (Projeto de lei – na grade escolar)

Conclusão da obra de perfuração do poço

Reservatório (630 m³ (2015) e 680 m³ (2.035), não tem reservação)

Distribuição contínua

Controle de perdas e combate a perdas físicas de água. 

Fazer o licenciamento e outorga do sistema existente

Instalação dos hidrômetros

Substituição dos hidrômetros danificados ou com mais de 05 anos

Regulação do serviço de abastecimento de água (cobrança)

Urbanização da área do PT 02



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DE JUSCIMEIRA – PROGNÓSTICO

Prioridades

Curto prazo – 04 a 08 anos

Regulação do serviço de abastecimento de água

Educação ambiental e fiscalização (CONTINUADA)

Médio prazo – 08 a 12 anos

Educação ambiental e fiscalização (CONTINUADA)

Longo prazo – 12 a 20 anos

Educação ambiental e fiscalização (CONTINUADA)



INFRAESTRUTURA 
DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO



O responsável pela prestação deste serviço é o Departamento de Água

e Esgoto (DAE), no entanto o município não dispõe de sistema de esgotamento

sanitário público, por isso a disposição desse efluente é feita de forma

individual em fossas sépticas e sumidouros, ou fossas negras.

Soluções individuais de esgotamento sanitário adotadas em Juscimeira

Fonte: PMSB-MT, 2016

Fossa negra: escavação sem

revestimento interno onde os

dejetos caem no terreno, parte

se infiltra e parte é decomposta

na superfície de fundo.

Contamina o solo e os recursos

hídricos, além de atrair vetores

e expor a população à doenças

de veiculação hídrica.

CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

VISÃO GERAL DO SISTEMA



Representação esquemática de uma fossa negra e uma fossa séptica

Fonte: CAESB, 2016

Esquema – Fossa séptica

FOSSA 

NEGRA
FOSSA  

SÉPTICA

CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



Uma pequena parte do município localizada em uma região de

nascentes e água subterrânea aflorante é atendida por uma fossa coletiva,

localizada ao lado do Córrego Lavadeiras. O sistema, que atende um total de

70 residências, inicialmente apresentava filtro para tratamento do esgoto e

recebia limpeza semanal. Atualmente, porém, o sistema encontra-se sem

manutenção, com o filtro servindo apenas como caixa de passagem e o efluente

infiltrando, contaminando o córrego.
Fossa coletiva utilizada em Juscimeira

Fonte: PMSB-MT, 2016

VISÃO GERAL DO SISTEMA

CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



Como a solução por fossas só atende os efluentes provenientes de

banheiro, foi possível constatar vários problemas de efluentes provenientes das

cozinhas das residências correndo à céu aberto ou sendo lançados na rede de

drenagem de águas pluviais, fato este que ocorre principalmente nas regiões

periféricas. Esgoto a céu aberto nas ruas de Juscimeira

Fonte: PMSB-MT, 2016

VISÃO GERAL DO SISTEMA

CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



Esgoto a céu aberto nas ruas de Juscimeira

Fonte: PMSB-MT, 2016

CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



Os serviços de limpa-fossa

executados no município são de

responsabilidade de uma empresa

privada de Rondonópolis, visto que as

empresas do próprio município que

realizavam os serviços foram fechadas

por não possuir local registrado para o

despejo dos resíduos.

VISÃO GERAL DO SISTEMA

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

No município não há Estação de Tratamento de Esgoto em

funcionamento. Contudo, há um projeto executivo aprovado, aguardando

recursos para ser executado.

Fonte: FRIODINAL, 2016

CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



Em alguns pontos do município foram observadas ligações

clandestinas de esgoto na rede de águas pluviais, que deságuam em corpos

d’água, comprometendo sua qualidade. Em alguns casos, o esgoto a céu

aberto, que escoa pelas sarjetas e valas nas ruas, também deságua nos

dispositivos de microdrenagem. Além de comprometer os corpos d’água

receptores, compõe-se em perigosos focos de disseminação de vetores de

doenças, ocasionando risco a saúde da população, além de mau cheiro.

Esgoto a céu aberto desaguando em dispositivos de drenagem

Fonte: PMSB, 2016

CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



Córrego Lavadeiras, nas imediações da fossa coletiva de Juscimeira 

Fonte: PMSB-MT, 2016

Conforme dito anteriormente, o Córrego Lavadeiras está sendo

contaminado pelo efluente da fossa coletiva.

CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



Fossa Comunitária, nas proximidades do Córrego Lavadeiras

Fonte: Google Earth, 2016

CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITARIO DE JUSCIMEIRA -

PROGNÓSTICO

Prioridades

Imediata – até 04 anos

Aprovação do projeto executivo

Execução do projeto

Combate de forma efetiva as ligações de esgoto lançado nas ruas

Licenciamento ambiental e outorga

Projeto para recuperação e reativação da Fossa Comunitária

Educação ambiental

Curto prazo – 04 a 08 anos

Regulação do serviço de esgotamento sanitário

Execução do projeto de esgotamento sanitário em até 60% da área urbana do 

município

Educação ambiental e fiscalização (CONTINUADA)



SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITARIO DE JUSCIMEIRA -

PROGNÓSTICO

Prioridades

Médio prazo – 08 a 12 anos

Execução do projeto de esgotamento sanitário em até 90% da área urbana do 

município

Regulação do serviço de esgotamento sanitário (CONTINUADA)

Educação ambiental (CONTINUADA)

Longo prazo – 12 a 20 anos

Regulação do serviço de esgotamento sanitário (CONTINUADA)

Educação ambiental (CONTINUADA)



INFRAESTRUTURA 
DE MANEJO DE 

ÁGUAS PLUVIAIS



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

Fonte: AQUAFLUXUS Consultoria Ambiental em Recursos Hídricos, 2011



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

O sistema de drenagem de águas pluviais em Juscimeira é composto por

componentes de microdrenagem localizados principalmente na região central

da cidade e uma macrodrenagem composta por dois córregos urbanos, que

deságuam no rio Areia, e um lago, localizado no centro da cidade. Embora não

tenha sido informado a porcentagem de ruas pavimentadas no município,

verificou-se que a maior parte deste possui ruas asfaltadas. Na época de chuva,

moradores sofrem com inundações e alagamentos em alguns pontos da cidade,

algumas vezes relacionados com a ocupação irregular.

Fonte: PMSB-MT, 2016

Ocupação nas margens do Lago Pedra Cantante, em Juscimeira

VISÃO GERAL DO SISTEMA



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

Não há nenhum órgão no

município responsável pela drenagem

urbana. O sistema não recebe

manutenção e a maior parte dos

componentes de microdrenagem que não

se localizam na região mais central da

cidade encontram-se deteriorados, com

partes quebradas, obstrução por mato, ou

por intervenções resultantes de ações dos

moradores. Além disso, foram constatadas

ligações clandestinas de esgoto em grande

parte das bocas de lobo observadas.

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA

Fonte: PMSB-MT, 2016

Boca de lobo fechada por moradores em Juscimeira 

em decorrência do mau cheiro exalado 



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

O rio Areia faz parte da macrodrenagem de Juscimeira, uma vez

que recebe as águas de dois córregos urbanos da cidade, o Lavadeiras e

Águas Claras. Após o Lago Pedra Cantante, os dois córregos se encontram e

assumem a denominação do Córrego Águas Claras. Vale destacar que os

córregos não deságuam no lago, sendo conduzidos paralelamente por

manilhas em suas laterais até o trecho à sua jusante.

HIDROGRAFIA MUNICIPAL

Bacia 
Hidrográfica do 

Rio Paraná

Sub-bacia 
principal do Rio 

Paraguai

Bacia do Rio São 
Lourenço

Rio Areia



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

O sistema de microdrenagem do Município é composto meio fio,

guias, sarjetas, poços de visita, bocas de lobo e caixas com grelhas na sarjeta

por onde são captadas as águas pluviais. Foi possível observar, também,

grelhas localizadas em pontos de acúmulo de água no meio da rua.

MICRODRENAGEM URBANA

Bocas de lobo simples e dupla, componentes do sistema de microdrenagem urbana de Juscimeira

Fonte: PMSB, 2016



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

MICRODRENAGEM URBANA

Boca de lobo com gradeamento, componente do 

sistema de microdrenagem urbana de Juscimeira

Fonte: PMSB, 2016Fonte: PMSB, 2016

Boca de lobo adaptada, conduzindo o escoamento 

superficial para a jusante do Lago Pedra Cantante



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

MICRODRENAGEM URBANA

Microdrenagem no canteiro da Avenida N, próximo à Prefeitura, em Juscimeira

Fonte: PMSB, 2016



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

O material que compõe o sistema de microdrenagem é de

manilhas de concreto.

MICRODRENAGEM URBANA

Grelhas e poço de visita, componentes do sistema de microdrenagem urbana de Juscimeira

Fonte: PMSB, 2016



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

Durante a visita não fora

informado a quantidade de ruas

pavimentadas e não pavimentadas no

município, contudo, foi observado que

a maior parte deste possui asfaltos,

estando as ruas sem asfalto localizados

nas áreas mais periféricas da cidade. O

Município possui ruas pavimentadas

com e sem sistema de drenagem e

também possui ruas não pavimentadas

com drenagem. Contudo, a maioria das

ruas pavimentadas e dos componentes

de microdrenagem encontram-se na

região central.

MICRODRENAGEM URBANA Ruas não pavimentadas

Fonte: PMSB, 2016

Fonte: PMSB, 2016



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

Dentro dos limites urbanos situam-se dois córregos, Lavadeiras e

Águas Claras, que recebem os efluentes do sistema de drenagem pluviais. Nas

proximidades do lago, os córregos se unificam, recebendo o nome do segundo,

sendo o córrego com maior vazão.

O Córrego Águas Claras mantém seu curso pelo município até

desaguar no Rio Areia. Por percorrer a área urbana, algumas residências

lançam seus efluentes domésticos diretamente nestes córregos ou no sistema de

drenagem, podendo ser caracterizados como fontes de poluição pontual de

esgotamento doméstico. Portanto, além de transportar a água do escoamento

superficial da cidade, que pode possuir alta carga orgânica, ser tóxica e conter

metais, entre outros problemas, este córrego transporta o esgoto in natura

MACRODRENAGEM URBANA



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

Além dos córregos acima citados, existe no município o lago Pedra

Cantante, localizado no centro da cidade, e que recebe a maioria das águas

pluviais drenadas nessa região. Este é divido em duas partes, ligadas por um

canal retangular de concreto. A parte de cima apresenta margem

relativamente preservada, e compõe a maior parte do lago.

MACRODRENAGEM URBANA

Parte maior do lago Pedra Cantante, em Juscimeira

Fonte: PMSB, 2016



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

A parte de baixo do lago vem sendo utilizada como um atrativo

paisagístico, ficando no centro de uma praça e possuindo pista de caminhada

ao seu redor. Sua margem é toda é em concreto e em sua saída há um sistema

de gradeamento seguido por dissipador de energia. Contudo, o sistema de

gradeamento encontra-se sem manutenção, sendo que em algumas partes não

há mais grades.

MACRODRENAGEM URBANA

Parte menor do lago Pedra Cantante, em Juscimeira

Fonte: PMSB, 2016



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

MACRODRENAGEM URBANA

Canal retangular de concreto que liga as duas partes 

do lago Pedra Cantante em Juscimeira

Fonte: PMSB, 2016

Sistema de gradeamento seguido de estrutura dissipadora de 

energia na saída do lago Pedra Cantante

Fonte: PMSB, 2016



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

Foram observados ainda bueiros simples e triplos tubulares de

concreto (simples e triplos) para escoamento da água, e bueiros celulares de

concreto duplos.

MACRODRENAGEM URBANA

Bueiro tubular triplo e bueiro celular duplo observados em Juscimeira

Fonte: PMSB, 2016



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

Sua área é bastante urbanizada e seu percurso ladeia, em certo

momento, a fossa comunitária implantada no município, sendo que durante

a visita técnica foi possível observar gordura e mau cheiro nesse trecho,

resultados de uma possível infiltração da fossa. Além disso, suas margens

encontram-se desmatadas, o que tem provocado desbarrancamento e

assoreamento do leito

CÓRREGO DAS LAVADEIRAS

Córrego das Lavadeiras ladeando a fossa coletiva  e desbarrancamento em suas margens

Fonte: PMSB, 2016



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

O córrego Águas Claras se encontra canalizado em grande parte

do seu trecho que atravessa o limite urbano. Em um dos trechos, localizados

dentro de uma área privada, que antigamente funcionava como uma

Thermas , a canalização é a céu aberto e feita de concreto.

CÓRREGO ÁGUAS CLARAS

A canalização foi feita pelo próprio dono do

local sem nenhuma consulta à prefeitura do

município. No local foi possível observar

desbarrancamento de um dos lados, e

assoreamento. Tais problemas na microbacia

deste córrego não são recentes, tendo sido

encontrado convênios para controle de erosão e

do assoreamento da microbacia deste córrego

que datam de 1996. Fonte: PMSB, 2016

Córrego Águas Claras canalizado na 

região do Thermas



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

CÓRREGO ÁGUAS CLARAS

Córrego Águas Claras canalizado na região do Thermas, com desbarrancamento da margem e assoreamento do leito

Fonte: PMSB, 2016



CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

O trecho logo após o Thermas é totalmente canalizado, não tendo

sido possível identificar exatamente o seu percurso. Contudo, pode-se

perceber que há ocupação irregular da área de APP, com casas

construídas em cima do seu curso.

CÓRREGO ÁGUAS CLARAS

Com seu leito moldado,

margens estabilizadas e com

maior retificação, é reduzida a

permeabilidade e infiltração da

água no leito do rio, o que

aumenta a velocidade da água e

pode elevar os riscos de

inundações à jusante.

Fonte: T.S.A  Instalações Elétricas 



PRINCIPAIS TIPOS DE PROBLEMA OBSERVADOS

Diversos problemas relacionados à drenagem urbana foram encontrados

durante a visita, dos quais pode-se destacar inundações nos locais próximos

aos córregos urbanos e a falta de manutenção dos componentes do sistema de

microdrenagem, tendo sido observado que várias das bocas de lobo

encontram-se obstruídas ou quebradas, além de algumas estarem entupidas

em virtude da disposição indevida de resíduos sólidos nas ruas.

Fonte: PMSB-MT, 2016

Bocas de lobo obstruídas por materiais dispostos nas ruas, em Juscimeira

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM



PRINCIPAIS TIPOS DE PROBLEMA OBSERVADOS

Fonte: PMSB-MT, 2016

Boca de lobo em Juscimeira obstruídas pela ação de 

moradores

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

Boca de lobo em Juscimeira com seu gradeamento 

quebrado

Fonte: PMSB-MT, 2016



PRINCIPAIS TIPOS DE PROBLEMA OBSERVADOS

Fonte: PMSB-MT, 2015

Poços de visita quebrados, entupidos e sem manutenção no meio das ruas da cidade de Juscimeira

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM



PRINCIPAIS TIPOS DE PROBLEMA OBSERVADOS

Além disso, foi observado, em vários locais, ligações clandestinas de

esgoto no sistema de drenagem de águas pluviais, principalmente

proveniente de esgoto de cozinha, que não é tratado em fossas sépticas.

Fonte: PMSB-MT, 2016

Ligação clandestina de esgoto no sistema de drenagem urbano de Juscimeira

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM



PRINCIPAIS TIPOS DE PROBLEMA OBSERVADOS

Outro problema está relacionado a falta de drenagem nas ruas não

pavimentadas, que com o grande volume de água que recebe durante chuvas

de grande intensidade, acaba sofrendo processos de erosão.

Fonte: PMSB-MT, 2016

Ligação clandestina de esgoto no sistema de drenagem urbano de Juscimeira

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM



PRINCIPAIS TIPOS DE PROBLEMA OBSERVADOS

Foram relatados alagamento nas margens do córrego das Lavadeiras

e em duas zonas próximas à BR-364 sentido Rondonópolis.

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

Fonte: PMSB, 2016

Altura da água atingida em uma residência de 

Juscimeira durante alagamentos

O primeiro relaciona-se à

questão da ocupação irregular e ocorre

principalmente no período de chuva,

quando há as precipitações de maior

intensidade, problema intensificado

pela obstrução de bueiros/boca de lobo

por resíduos sólidos.

O segundo caso está relacionado ao

aterramento para passagem da

rodovia, que encontra-se em nível mais

alto que seu entorno, formando

depressões em ambas as margens da

rodovia.



PRINCIPAIS TIPOS DE PROBLEMA OBSERVADOS

De modo geral, o sistema de

drenagem é insuficiente nas regiões

periféricas da cidade. As bocas de lobo e

sarjetas se localizam principalmente na

região central, sendo que a solicitação de

ampliação do sistema de drenagem urbana é

a principal reclamação sobre o manejo de

águas pluviais no município.

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
DRENAGEM

Fonte: Gazeta do Povo, 2011



DRENAGEM URBANA E MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS DE JUSCIMEIRA -

PROGNÓSTICO
Prioridades

Imediata – até 04 anos

Projeto de drenagem urbana

Execução de obras no Bairro Cajus

Plano de manutenção preventiva (alagamentos)

Cadastro dos dispositivos (existente)

Educação ambiental e fiscalização

Readequação das unidades existentes

Manutenção da rede existente

Projeto para desapropriação de residências em áreas de APP

Curto prazo – 04 a 08 anos

Execução do projeto de drenagem em 80 % da área urbana do município (em 

consonância com a rede de esgoto)

Educação ambiental e fiscalização



DRENAGEM URBANA E MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS DE JUSCIMEIRA -

PROGNÓSTICO

Prioridades

Médio prazo – 08 a 12 anos

Educação ambiental e fiscalização (CONTINUADA)

Longo prazo – 12 a 20 anos

Educação ambiental e fiscalização (CONTINUADA)



INFRAESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E 

MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS



INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA 
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS
DEFINIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA SELETIVA, LOGISTICA 

REVERSA, REJEITOS E RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA.



DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

VISÃO GERAL DO SISTEMA

Manejo de resíduos sólidos

Responsável: Secretaria Municipal

de Infraestrutura

Resíduos sólidos domiciliares, comerciais, públicos e 

de construção civil

Responsável: Empresa CentrOeste

Resíduos
Resíduos de serviços de saúde (RSS)

Equipe executora do serviço 15 a 20 funcionários

Cobertura do serviço (resíduos

domiciliares)
99% (população urbana e rural)

Tipo de cobrança
Taxa intitulada limpeza pública, cobrada juntamente 

com a conta de água

Valor da taxa pelo serviço R$ 5,83/mês

Fonte: PMSB-MT, 2016



DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

A coleta dos resíduos domiciliares e comerciais é realizada diariamente

na sede do município, no período diurno. Segundo o Secretário de Meio

Ambiente do município, são produzidos cerca de 7 t/dia, o que resultaria em

um per capita de 0,61 kg/hab.dia, considerando-se uma população de 11.107

habitantes (IBGE, 2015).

RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS

O acondicionamento é variado, sendo

utilizadas lixeiras convencionais, tambores

metálicos de 100 litros e 200 litros;

bombonas plásticas azuis e pretas de 50,

100 e 200 litros, inteiras ou cortadas ao

meio; e em alguns casos os sacos de lixo são

simplesmente colocados no chão, em frente

à residência.

Acondicionamento de resíduos 

sólidos comerciais em Juscimeira

Fonte: PMSB-MT, 2016



DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

Acondicionamento de resíduos domiciliares em Juscimeira

Fonte: PMSB-MT, 2016

RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS



DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

Para a coleta e transporte dos resíduos sólidos

domiciliares e comerciais é utilizado um

caminhão compactador, da marca Mercedes,

modelo L1620, com capacidade de 15 m³.

Caminhão coletor de resíduos sólidos 

domiciliares e comerciais

Fonte: PMSB-MT, 2016

RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS

A destinação final é feita no lixão da

cidade, que fica bem próximo à sede do

município, distante apenas 1,5 km desta,

aproximadamente. Seu acesso é por meio da BR

364, que é pavimentada, adentrando alguns

metros em uma estrada de chão.

O local recebe, em média, 90 m³ de

resíduos por semana, proveniente da área

urbana e das áreas rurais de Juscimeira.



DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

O lixão também é usado para a destinação final do município de São Pedro da

Cipa, não tendo sido informada a quantidade de resíduos recebida deste.

Localização do lixão de Juscimeira em relação á sede do município

Fonte: PMSB-MT, 2016

RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS



DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

Disposição de resíduos sólidos no lixão de Juscimeira

Fonte: PMSB-MT, 2016

RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS



DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

O local passou recentemente por uma adequação,

onde todos os resíduos passiveis de reciclagens, como

metais e plásticos, foram retirados, restando apenas o

material orgânico, que foi compactado e enterrado em

valas.

Também foram tomadas medidas para a redução do

volume de resíduos volumosos, como galhos de árvores,

que foram triturados antes de serem enterrados. Além

disso o local foi isolado, tendo sido colocado uma cerca e

portão para evitar a entrada de pessoas não autorizadas.

Contudo, as intervenções não surtiram o efeito esperado

e a área já está, novamente, abandonada, com resíduos

sendo depositados de forma indiscriminada.

Valas e medidas de isolamento da 

área do lixão de Juscimeira
RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS

Fonte: PMSB-MT, 2016



DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

Disposição de resíduos na estrada de acesso ao lixão

RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS

Fonte: PMSB-MT, 2016

A cerca utilizada para isolar a área tem se mostrado ineficaz:

devido a proximidade do núcleo urbano e à inexistência de segurança nas

proximidades da área, os moradores têm depositado os resíduos na

estrada de acesso ao lixão. Além disso, durante a visita foi possível

observar a presença de animais na área de disposição dos resíduos, como

cachorro, moscas, urubus e outros pássaros.

Presença de animais no lixão de Juscimeira

Fonte: PMSB-MT, 2016



DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

Dentro da área do lixão mora um catador, que tem servido de vigia do

local, e durante a visita foi observado que há a separação do metal contido

no resíduo, que é vendido para a reciclagem

Metais separados pelo catador locado no lixão de Juscimeira

Fonte: PMSB-MT, 2016

RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS



Os resíduos de serviços de saúde são coletados pela empresa Centroeste

Resíduos, de Rondonópolis, que realiza a coleta no município uma vez por

semana.

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Acondicionamento dos RSS em Juscimeira

Fonte: PMSB, 2016

• Os resíduos infectantes são acondicionados em sacos brancos leitosos

• Os resíduos perfurocortantes são acondicionados em caixas de papelão ‘deskpack’

• Os resíduos comuns (plásticos, papéis, orgânicos não infectantes e de banheiros)

são acondicionados em sacolas plásticas não padronizadas.



DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Abrigo para armazenamento temporário 

dos RSS do PSF-01

Fonte: PMSB, 2016

Apenas o Posto de Saúde da Família 1 – PSF 1, dispunha de local

adequado para o acondicionamento dos resíduos, sendo este um abrigo

fechado, coberto e localizado no fundo da área do posto. O PSF 2 e o

hospital não dispunham de tal estrutura, armazenando o RSS em uma sala

fechada e nos fundos da propriedade, respectivamente, em bombonas e no

chão.

Fonte: PMSB, 2016

Armazenamento temporário indevido dos RSS do PSF-02 e do 

hospital de Juscimeira



DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Fonte: PMSB-MT, 2016

O Município conta com serviço de

aluguel de caçamba para bota-fora de

entulhos, que são coletados por essas

empresas ou pela própria prefeitura, por

meio de um caminhão caçamba. Em

ambos os casos, os resíduos coletados são,

posteriormente, destinados ao lixão da

cidade.

O próprio morador acondiciona esses resíduos nas calçadas,

ruas e terrenos baldios, onde ficam até que o caminhão caçamba e a

pá carregadeira acionados a Prefeitura tenham disponibilidade para

coletá-los, ou então o morador contrata o serviço privado de bota-

fora.

Acondicionamento de resíduos da construção civil



DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Fonte: PMSB-MT, 2016

Estes resíduos são fonte da formação de bolsões de lixo, pois em muitos

casos são depositados em terrenos baldios ou margem de ruas e estradas.

Resíduos de construção civil no lixão 

de Juscimeira

Bolsões de lixo formados por resíduos de construção civil em 

Juscimeira

Fonte: PMSB-MT, 2016



Segundo informações da Prefeitura, os serviços de limpeza urbana são

realizados diariamente. Os resíduos são acondicionados nos próprios locais

durante o serviço, pois logo em seguida são coletados com o auxílio de uma

retroescavadeira, que os transportam para o caminhão caçamba.

Fonte: PMSB, 2016

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

LIMPEZA URBANA

Funcionários da limpeza urbana  e retroescavadeira 

ao  lado, para coleta dos resíduos sólidos do serviço

Caminhão caçamba e retroescavadeira em operação

Fonte: PMSB, 2016



DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Há um total de 4 catadores no lixão do município, que realizam a

segregação e venda do material que ainda possui valor agregado, como metais,

plástico e papelão. Não há uma associação de catadores, de modo que esses

operam de forma independente. A prefeitura está ciente da presença destes,

tendo, inclusive, autorizado o seu trabalho.

Foram localizados alguns bolsões de

lixo pela cidade, sendo que a maioria deles

era formado por resíduos e entulhos de

construção civil e limpeza urbana. O maior

bolsão observado no perímetro urbano da

cidade fora o localizado nas coordenadas

16°03’20.652” S e 54°53’13.636” O, em uma

das margens do lago que corta o centro da

cidade.

Bolsão de lixo em Juscimeira

Fonte: PMSB, 2016



DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

Localização dos bolsões de lixo em Juscimeira

Fonte: PMSB, 2016



LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DE JUSCIMEIRA – PROGNÓSTICO

PRIORIDADES

Imediata – até 04 anos

Elaboração de projeto executivo para obra de Aterro Sanitário (levando em consideração o aterro 

consorciado)

Educação ambiental

Projeto de aterro para resíduos da construção civil

Pontos de entrega voluntários

Pontos de recebimentos de resíduos passíveis a logística reversa

Fiscalização e aplicação de multas

Execução de Plano de Gerenciamento de Resíduos

Curto prazo – 04 a 08 anos

Execução da Obra do Aterro Sanitário

Educação ambiental (continuada)

Remediação da área do lixão e bolsões de lixo

Médio prazo – 08 a 12 anos

Educação ambiental (continuada)

Longo prazo – 12 a 20 anos

Educação ambiental (continuada)



Segundo dados do Censo IBGE (2010), do total de 11.430 habitantes de

Juscimeira, 2.929 residiam na área rural, o correspondente a aproximadamente
26% da população total.

Durante o levantamento, Fabio Soares Araujo, funcionário do DAE, se
disponibilizou a fornecer informações necessárias, auxiliar na escolha das áreas
prioritárias e conduzir a equipe de engenheiros até as áreas rurais. A escolha
das áreas visitadas se deu considerando a infraestrutura básica de cada área,
como a existência de escolas e unidades de saúde, e também, se a população se
encontra aglomerada ou dispersa.

Fora informado que o município possui três distritos (São Lourenço de
Fátima, Santa Elvira, Irenópolis), um povoado (Placa de Santo Antônio), e
cinco assentamentos (Geraldo Pereira de Andrade, Beleza, Santo Expedito,
Canta-Galo e Egídio). No primeiro levantamento, foram visitados os distritos e
o povoado.

Área rural de Juscimeira



Localização dos distritos e do povoado de Juscimeira

Fonte: Google Earth, 2016

Área rural de Juscimeira



Devido á proximidade de Rondonópolis, há bastante movimento no
distrito. Conta com aproximadamente 400 residências.

Área rural de Juscimeira
SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Captação Subterrânea

Tratamento Não possui

Responsável pelo tratamento DAE-Juscimeira

Rede de distribuição 60 mm

Hidrometração Possui apenas na parte central do distrito

Cobrança da água
Taxa Mínima

R$ 13,00

Responsável pela gestão da água Prefeitura

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Sistema de coleta e tratamento Não possui

Solução adotada Fossas negras



Área rural de Juscimeira
SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Pavimentação Possui, na rua principal

Drenagem profunda Não possui

Proteção das margens dos 

corpos d’água
Não existente

Voçorocas e/ou erosões Existente

Problemas de inundações
Solucionados com a construção da barragem, 

antigamente algumas casas inundavam

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Responsável pela coleta Prefeitura de Juscimeira

Veículo de coleta Moto com uma carreta pequena

Frequência da coleta 3x por semana

Destinação dos resíduos Lixão de Juscimeira/Bolsões de lixo

Outras destinações Queimam ou enterram em valas no fundo do quintal



Área rural de Juscimeira

SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA

Captação de água - Poço

Erosão da via sem pavimentação

Esgotamento sanitário - fossa

Bolsão de lixo

Fonte: PMSB, 2016

Residências com caixa d’água

Acondicionamento dos resíduos



Área rural de Juscimeira

SANTA ELVIRA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Captação Subterrânea

Tratamento
Cloração por gotejamento

Hipoclorito de sódio

Responsável pelo tratamento Operador – Aldo (morador)

Reservação Reservatório enterrado (100 m³)

Rede de distribuição 60 mm – 85 mm – 110 mm

Cobrança da água
Taxa Mínima

R$ 13,00

Responsável pela gestão da água Prefeitura Municipal

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Sistema de coleta e tratamento Não possui

Solução adotada Fossas negras



Área rural de Juscimeira

SANTA ELVIRA

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Pavimentação Não possui (só a BR é pavimentada)

Drenagem profunda Não possui

Proteção das margens dos corpos 

d’água
Não Existente

Voçorocas e/ou erosões Existente

Problemas de inundações Não possui

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Responsável pela coleta Prefeitura de Juscimeira

Veículo de coleta Caminhão basculante (mesmo de Juscimeira)

Frequência da coleta 1x por semana

Destinação dos resíduos Lixão de Juscimeira/Bolsões de lixo

Outras destinações Queimam ou enterram em valas no fundo do quintal



Área rural de Juscimeira

Captação de água - Poço

Rua sem pavimentação

Fossa do PSF-03

Bolsão de lixo

Fonte: PMSB, 2016

Reservatório enterrado

Acondicionamento de resíduos comerciais

SANTA ELVIRA



Área rural de Juscimeira
PLACA DE SANTO ANTÔNIO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Captação Subterrânea

Tratamento
Cloração – bomba dosadora

Hipoclorito de sódio

Responsável pelo tratamento Morador

Reservação Reservatório elevado (20 m³)

Rede de distribuição 60 mm / 110 mm

Cobrança da água
Taxa Mínima

R$ 13,00

Responsável pela gestão da água Prefeitura

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Sistema de coleta e tratamento Não possui

Solução adotada Fossas negras



Área rural de Juscimeira
PLACA DE SANTO ANTÔNIO

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Pavimentação Não possui

Drenagem profunda Não possui

Voçorocas e/ou erosões Existente

Proteção das margens dos 

corpos d’água
Não existente

Problemas de inundações Não possui

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Responsável pela coleta Prefeitura de Juscimeira

Veículo de coleta Caminhão basculante (o mesmo de Juscimeira)

Frequência da coleta 1x por semana

Destinação dos resíduos Lixão de Juscimeira

Outras destinações Queimam ou enterram em valas no fundo do quintal



Área rural de Juscimeira

Captação de água - Poço

Rua sem pavimentação

Fossa em frente a uma residência

Erosão

Fonte: PMSB, 2016

Reservatório ativo (à frente)

Acondicionamento de resíduos domiciliares

PLACA DE SANTO ANTÔNIO



Área rural de Juscimeira
IRENÓPOLIS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Captação Subterrânea (poço artesiano jorrante)

Tratamento Não possui

Rede de distribuição 60 mm / 110 mm

Cobrança da água
Taxa Mínima

R$ 13,00

Responsável pelo sistema Prefeitura

Reclamações dos moradores
Relacionadas à temperatura natural da água, 

muito quente (50º C)

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Sistema de coleta e tratamento Não possui

Solução adotada Fossas



Área rural de Juscimeira
IRENÓPOLIS

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Pavimentação Não possui

Drenagem profunda Não possui

Voçorocas e/ou erosões Não existente

Proteção das margens dos 

corpos d’água
Não existente

Problemas de inundações
Antigamente tinha alagamento, mas solucionou

o problema com a construção de um dreno

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Responsável pela coleta Prefeitura de Juscimeira

Veículo de coleta Caminhão basculante (o mesmo de Juscimeira)

Frequência da coleta 1x por semana

Destinação dos resíduos Lixão de Juscimeira/Bolsões de lixo

Outras destinações Queimam ou enterram em valas no fundo do quintal



Área rural de Juscimeira

Captação de água - Poço

Medidas de drenagem

Dreno

Disposição inadequada de resíduos

Fonte: PMSB, 2016

Fossa do Posto de Saúde

Acondicionamento de resíduos domiciliares

IRENÓPOLIS




