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Diagnóstico do Setor de Saneamento. 
 
O Diagnóstico do Saneamento tem por objetivo identificar a realidade atual do 

Saneamento Básico do Município em diversos aspectos, como os territoriais, 

ambientais, urbanísticos, socioculturais, econômicos,institucionais, marcos 

regulatórios para o setor de Saneamento Básico.  

Sua elaboração,  teve por base o levantamento de dados efetuado “in loco” pela 

junto às Secretarias Municipais, Departamentos e divisões de diversas áreas da 

prefeitura, com o propósito colher informações e dados do Município, em especial 

aos Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Manejo e 

Destinação dos Resíduos Sólidos e Drenagens de Águas Pluviais. 

Com Base em dados  estatísticos s e informações levantadas no diagnóstico, foi 

possível construir o Planejamento das ações de Saneamento no âmbito territorial 

do município de Conquista  D’Oeste e submetê-las à apreciação da sociedade 

civil.  
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1. Caracterização do Município 

1.1. Síntese Histórica do Município 

O núcleo que deu origem ao atual município desenvolveu-se numa região 

distante 100 km do município-mãe, Pontes e Lacerda. No ano de 1988 os 

moradores resolveram a criar a associação para reivindicar seus direitos em 

busca de apoio político e melhoria de vida. Neste mesmo os senhores Onório 

Braga e Odélio de Freitas, formaram uma vila, que se denominou o atual 

município Conquista D`Oeste, nome este, que segundo os depoimentos 

significam, Conquista devido ter sido uma ocupação sem conflitos e D`Oeste, 

devido está localizado na Região Centro Oeste. 

A partir daí houve a necessidade de buscar apoio político para a realização 

da demarcação da área e abertura das ruas e avenidas. Quando conseguiram o 

apoio de Dauri Mariano, Prefeito de Pontes e Lacerda, na época, e do 

Governador do Estado Carlos Bezerra, que vieram cumprir com seus deveres, 

deixando a disposição do senhor Odélio no comando de maquinários e o 

engenheiro conhecido como Dr. Ricardo para fazer a planta da vila, e 

acompanhar a execução. Com o início das obras, casas começaram a ser 

construídas.  Através da doação de alguns fundadores interessados no 

desenvolvimento e emancipação do local, como o Senhor Chico Sardinha, que 

doou a área para construção da igreja, ganhando como homenagem de seu nome 

Francisco, o padroeiro da cidade São Francisco de Assis.  

Com novas construções e o aumento populacional, chegou até esta vila, 

em 1991 o Sr. Walmir Guse, que residia na cidade de Jauru - MT, e investiu em 

um novo empreendimento no Município.b A partir daí o empresário, candidatou-se 

pela primeira vez para pleitear uma cadeira na câmara de vereadores por Pontes 

e Lacerda, cidade a qual a comunidade pertencia, sendo eleito e assumindo a 

cadeira no de 1992 passando a defender os interesses de Conquista D`Oeste.  

Anos após sua instalação o empresário doou terreno ao futuro município ( para  

construção dos prédios da Câmara e da Prefeitura).  
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No período da emancipação política e administrativa a própria prefeitura de 

Pontes e Lacerda se empenhou no desmembramento do seu antigo distrito, já 

que em documento de 13 de outubro de 1999, o prefeito da cidade demonstrou 

seu apoio à importância da realização de uma consulta - plebiscitária. O mesmo 

procedimento veio do vereador e presidente da Câmara municipal de Pontes e 

Lacerda, Francisco Martins de Souza Filho.  

O município de Conquista D’Oeste foi criado a partir da Lei Estadual nº 

7.233, de 28 de dezembro de 1999, de autoria do deputado José Riva, com 

território desmembrado do município de Pontes e Lacerda.  

1.2. Aspectos Geográficos   

1.2.1. Localização 
 

O município localiza – se na região sudoeste do Estado de Mato Grosso 

que integra o Alto do Vale do Guaporé e o Chapadão de Parecis, na linha de 

Faixa de Fronteira com a República da Bolívia, a 540 km da capital do Estado. 

 

 Coordenadas Geográficas: Latitude: 15º 13’ 52”    -   Longitude: 59º 20’ 28”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
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1.2.2. Território e Geologia 
 

 Área Territorial: 2.698,008 Km²,  
 

 Densidade demográfica: 1,2 habitantes por Km². 

 

1.2.3. Composição do Município 
 

 Zona Urbana: Área onde se encontra a sede municipal.  
 

 Zona Rural: Área formada por duas grandes regiões sendo elas, o Vale do 
Guaporé e o Cerrado. Estas regiões são formadas pelos Assentamentos 
Sararé e Conquista, além das demais propriedades rurais de potencial 
agropecuário. 
 

 Reservas Indígenas: Essas áreas representam 51% do território do 
Município sendo ao norte formada pela Reserva Indígena Pareci e ao Sul 
pela Reserva Indígena Nambikwara do Sararé. 

 

1.2.4. Topografia 

 Relevo Plano: 35 % 

 Relevo Ondulado: 35 % 

 Relevo Montanhoso: 30 % 

 

1.2.5. Tipos de Solos Predominantes 

 Brunizem Avermelhado ( Textura Argilosa ) 

 Latossolo Amarelo, Areia Quartzosa e Latossolo Vermelho 

 

1.2.6.  Hidrografia 

   
A Lei N° 11.445 / 2007, que estrutura o Plano de Saneamento Básico, reforça o 

conceito da utilização de bacias hidrográficas na sua elaboração. 

A legislação em questão, define as Bacias Hidrográficas como unidade de 

planejamento, e considerando que a água tem Usos múltiplos a todos os setores 

e sendo um bem finito e vulnerável.  Neste contexto, efetuamos um levantamento 

da realidade Hidrográfica municipal. 

O relatório a seguir, foi feito com base em informações disponibilizadas por 

Institutos de Pesquisas e Literaturas Técnicas, pois, não encontramos na 

prefeitura um banco de dados e informações sobre a bacia hidrográfica local. 
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A Bacia Hidrográfica como Unidade de Planejamento 
 
A necessidade de promover a recuperação ambiental e a manutenção de 

recursos naturais escassos, como a água, mobilizou a sociedade, a partir da 

década de 70, num movimento que difundiu o conceito de bacia hidrográfica e o 

consolidou no mundo. 

Reconheceu-se a bacia hidrográfica como um sistema ecológico, que abrange 

todos os organismos que funcionam em conjunto numa dada área e que os 

recursos naturais são interligados e dependentes entre si. Com isto, foi 

necessário compreender a dinâmica das águas e os limites geográficos para 

trabalhar o equilíbrio ecológico em termos das bacias hidrográficas. 

Ao longo da história da civilização humana, o homem descobriu a importância de 

controlar a disponibilidade de água e a partir daí surgiram tentativas de modificar 

o ambiente natural. Da mesma forma, o desenvolvimento das atividades 

produtivas, como a agricultura, a industrialização, a urbanização, sempre 

estiveram ligadas ao controle da água. Em nossa sociedade atual, o 

desenvolvimento de regiões urbanizadas e rurais depende diretamente da 

disponibilidade da água doce, em termos de quantidade e qualidade. 

Com a instituição da Lei Federal N° 9.433/97 e estabeleceu-se a bacia 

hidrográfica como unidade territorial para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e atuação do Sistema de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

 
Conceito de Bacia Hidrográfica 
 
Entende-se por Bacias Hidrográficas, localidades da superfície terrestre 

separadas topograficamente entre si, cujas áreas funcionam como receptores 

naturais das águas da chuva.  Devido a isso, todo volume de água captado e não 

infiltrado é automaticamente escoado por meio de uma rede de drenagem das 

áreas mais altas para as mais baixas, seguindo uma hierarquia fluvial até 

encontrarem - se em um único ponto, formando o rio principal. 

 
A Bacia Amazônica 
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A Bacia Amazônica, é a maior bacia Hidrográfica do Planeta, constitui 1/5 da água 

doce da terra, A Bacia hidrográfica possui muitos afluentes importantes; tais como 

rio madeira, rio negro, tapajós e seu principal rio o amazonas. 

 
Características Físicas das Bacias Hidrográficas do Estado de 
Mato Grosso 
 
A Bacia Amazônica é a predominante no Estado, grande parte da região norte 

com vários rios a margem direita do Rio Amazonas entre os principais rios são 

Rio Xingu, Rio Guaporé, Rio Juruena e Rio Teles Pires. 

Entre outros rios que formam a Bacia Hidrográfica do Estado, localizam-se os 

Rios Araguaia, Arinos, Cuiabá, Jaurú, Paraguai, Piqueri, Roosevelt, Vermelho, 

São Lourenço, entre outros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bacia Hidrográfica de Conquista D’Oeste 
Características Físicas: 
 
A área física que compõe o território de Conquista D’Oeste, abrange 2.698,008 

Km² , altitude máxima 286 metros, é formada por topografias variáveis, sendo 

30% relevo plano, 40% relevo ondulado e 30% relevo montanhoso, bioma cerrado 

e amazônico e solos  

A hidrografia de Conquista D’Oeste, esta inserida na Grande Bacia Amazônica, 

formada por duas bacias com afluentes Rio Guaporé  e afluentes do Rio Juruena.  

Como afluentes do Rio Guaporé, temos:  Rio Galera, Córrego Banhado e Ribeirão 

Seixas.      Os principais cursos de água da bacia do Rio Juruena  são: o Rio 
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Juína e Sucupiras.   O Rio Guaporé, receptor das águas das bacias do município, 

drenam as águas para o Rio Madeira.  A área de drenagem da bacia é de 

1.079,20 Km², atinge 40% do território do município.   

Uso do Solo da Bacia     

Conforme informações obtidas junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável, o uso do solo na bacia é diversificado, com áreas de agricultura e 

pecuária, pastagens, campos, áreas urbanizadas, vegetação nativa, solo exposto, 

entre outros.  O uso do solo e cobertura predominante, são para pastagens de 

animais, ( aproximadamente 40% ) seguido de áreas destinadas a atividade 

agropecuária ( 20 %). As áreas urbanas  correspondem apenas a 2% da área 

total da bacia e 38% da área são florestas nativas. 

A captação de água na bacia destina-se predominantemente para a irrigação de 

lavouras, exploração da piscicultura, agroindústria, consumo humano e de 

animais. 

A cobertura vegetal da bacia é de aproximadamente 78% da área do município, 

em razão da predominância de áreas de pastagens e de florestas nativas.  A 

utilização de solos tem sido de forma planejada, em áreas planas são exploradas 

a agricultura e em terrenos ondulados são usados para pastagens/pecuária. Os 

terrenos montanhosos, em geral são áreas de preservação e de exploração do 

ecoturismo.  

A utilização racional dos solos e a cobertura vegetal, tem contribuído para a 

retenção da água no solo, minimizando o escoamento superficial das águas para 

os rios e dificultando a formação de erosões. 

 
Precipitações Intensas no Município de Conquista D’Oeste 

 
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, realiza o monitoramento 

hidrológico, medição, processamento e previsão baseadas em séries históricas de 

dados hidrológicos, com o objetivo de permitir o conhecimento do ciclo hidrológico 

do município. Uma importante variável neste monitoramento é a precipitação, 

através da qual é possível estimar outras variáveis em um ciclo hidrológico, tais 

como o escoamento superficial e a infiltração. A disponibilidade de precipitação 

numa bacia durante o ano é fator determinante para a verificação, por exemplo, 

da necessidade de irrigação ou abastecimento de água em uma determinada 

região. A determinação de sua intensidade auxilia no controle de inundações e 
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erosão do solo, devido sua capacidade de geração de escoamento. Para medição 

de precipitações utiliza-se pluviômetros como instrumento de medidas, onde são 

realizadas leituras diárias da quantidade de chuva que precipitou. 

  

1.2.7. Condições Climáticas 

  

 Clima Tropical Quente e Sub-Úmido, Temperatura Média Anual de 24ºC, 

a maior foi 38º C e a menor 0º C. No período das chuvas a média anual é de 

1.500 mm,  com maior intensidade de chuvas nos meses de Dezembro, Janeiro e 

Fevereiro. 

 
1.3. População 

 
1.3.1- POPULAÇÃO POR ZONA 

 

ANO TOTAL 
ZONA 

URBANA RURAL 

2000 2.687 1.558 1.129 

2007 3.106 1.796 1.310 

2010  3.385 2.053 1.332 
Fonte: CENSO Contagem da População – 2000, 2007 e 2010 

 
 

GRÁFICO DA POPULAÇÃO POR ZONA 
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1.3.2 - POPULAÇÃO POR SEXO 
 

 

ANO 

 

SEXO 

MASCULINO FEMININO 

2010 1.786 1.599 
Fonte: CENSO Contagem da População – 2010 – IBGE 

 

 
 
 
 

1.3.3- POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 
 

 
CATEGORIA 

 
FAIXA ETÁRIA 

Nº 
PESSOAS 

 
% 

 
CRIANÇAS 

 
0 – 5 ANOS 

 
439 

 
14,00 

 
ADOLESCENTES 

 
6 – 14 ANOS 

 
609 

 
18,00 

 
JOVENS 

 
15 – 21 ANOS 

 
643 

 
19,00 

 
ADULTOS 

 
22 – 60 ANOS 

 
1.525 

 
44,00 

 
IDOSOS 

 
ACIMA DE 61 ANOS 

 
169 

 
5,00 

TOTAL 3.385 100,00 

Fonte: CENSO Contagem da População – 2007 – IBGE 
 

 
GRÁFICO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 
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1.3.4. Estimativa da População 2010 a 2022 
 

A população do município em 2000 era de 2.687 habitantes. Em 2007 a 

população passou para 3.106 pessoas e no Censo 2010 a contagem da 

população chegou aos 3.388 habitantes. Com base nesses dados registrou – se 

uma taxa média de crescimento anual de 2,59%. Para o ano de 2022 a 

perspectiva de crescimento esta estimada em 4.600 habitantes. 

 

ANO POPULAÇÃO 
2000 2687 

2007 3106 

2010 3385 

2011 3472 

2012 3562 

2013 3654 

2014 3748 

2015 3846 

2016 3945 

2017 4.047 

2018 4.152 

2019 4.260 

2020 4.370 

2021 4.483 

2022 4.600 

                                            Fonte: Planejamento Municipal, 2010. 
 

GRÁFICO DA ESTIMATIVA POPULACIONAL 
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1.3.5. População Indígena 

 
 

Como citado no item 1.1.2.3 as reservas indígenas representam 51% do 

território do Município sendo ao norte formado pela Reserva Indígena Juininha 

dos Índios Pareci e ao Sul pela Reserva Indígena Sararé dos Índios 

Nambikwaras. 

Nambikwara em tupi significa “gente da orelha furada”. Um apelido dado 

pelos Guarani aos povos que habitavam a região noroeste de Mato Grosso. Já o 

Pareci é uma denominação dada a este grupo pelo governo, e  a sua própria 

denominação. O grupo divide-se em dois subgrupos, os Waimará e os Kazárini. A 

divisão é feita com base na disposição ecológica de cada subgrupo. Os Waimará, 

que significa “de baixo”, se localizam nas áreas da mata. Já os Kazárini, que 

significa “de cima”, se localizam nas áreas de campo. 

Cada aldeia conserva uma autonomia política e econômica, e possui 

direitos exclusivos sobre os recursos de seu território, embora desenvolvam, entre 

si, uma vigorosa interação, expressa pela cooperação nos trabalhos, como os de 

derrubada para abertura de uma roça.  

 

Aspectos Demográficos: 
 

 Densidade Demográfica – 1,21 Km²  

 Taxa de crescimento Anual ( 2000 a 2010) – 2,59 

 Taxa de Urbanização ( 2010 ) – 60,7% 
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1.3.6 - ÁREAS INDÍGENAS LEGALMENTE PROTEGIDAS PELA UNIÃO 
SITUADAS NO MUNICÍPIO DE CONQUISTA D’OESTE – MT. 

 

 
NOME 

 
ÁREA - HA 

 
ETNIA 

 
POPULAÇÃO 

 

SITUAÇÃO 
JURÍDICA 

FUNDIÁRIA 

 
Juininha  

 
70.094,91 

 
Pareci 

 
74 
 

Decreto s/nº de 
04/10/93 

 
Sararé 

 

 
67.174,64 

 
Nambikwara 

 
107 

Homologada/Regularizada 
Dec. 91209 de 29.04.85   
CRI 4220 em 10.08.85      

SPU em 11.03.90 

TOTAL 137.269,55  181  
 
FONTE: Secretaria de Estado do Planejamento – 2009 

 
 
 
 
 
 
 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS INDÍGENAS 

 
FONTE: Secretaria de Estado do Planejamento – 2009 

 
 

1.4. Economia e Potencialidades  

 

1.4.1. Agricultura e Pecuária 
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A estrutura fundiária do município é caracterizada por pequenos produtores 

rurais, que exploram a agricultura familiar. Existem no município dois 

assentamentos rurais que abrangem uma área de 14.815 ha de terras 

distribuídos conforme a tabela abaixo: 

 
Assentamentos Rurais 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: INCRA – Dezembro, 2005. 

 

 

 

A Agricultura não chega a ser expressiva no contexto estadual, em área 

plantada e em valor da produção, entretanto, é uma atividade que vem crescendo 

em razão da implantação de novas áreas de plantio, segue abaixo a perspectiva 

para 2014/2015: 

Demonstrativo das Explorações Agrícolas 

Fazenda  Cultura 

Explorada 

Área Cultivada – 

Ha 

Produtividade Média  

Kg/Ha 

Fazenda Coração 

do Brasil 
Soja 330 50 sacas há 1º ano 

Fazenda Coração 

do Brasil 
Milho 330  100 sacas  há  1º ano  

Fazenda Sape Soja 850 50 sacas há 1º ano 

Fazenda Sape Milho 850  100 sacas há 1º ano  

Fazenda Conquista  Soja  1.700  50 sacas há  

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Setembro - 2014 

 

1.4.2. Apicultura 

 

A Apicultura é uma das explorações que  agrega valor na rentabilidade, 

todavia, precisa de fortalecimento em sua cadeia produtiva. Os produtores estão 

organizados em 2 entidades sendo ela a Associação de Apicultores de Conquista 

Assentamentos Nº Famílias 

Área das Propriedades 

- Ha 
Área Total  

 Ha 
01 – 50 51 – 100 

PA Nova Conquista 247 247  7.880 Há  

PA  Sararé 125 80 45 6.935 Há  

TOTAL 372 327 45 14.815 ha 
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D’Oeste – APICON e a Cooperativa de Apicultores do Mato Grosso - 

COAPISMAT. 

A COAPSMAT vêm implantando em parceria com a Prefeitura Municipal 

uma Unidade de Processamento de Mel dentro dos padrões do Serviço de 

Inspeção Federal – SIF,  com capacidade operacional de 60 toneladas/mês. 

 

 Atual Produção 

 

Apicultores Nº Colmeias Quantidade kg 2014 

12 811 23.160 

 

 

 

 

1.4.3. Pecuária 

 

A Bovinocultura de leite e corte é a atividade de maior representação social e 

econômica para o município, principalmente para o pequeno e médio criador. 

 

REBANHO / TIPO DE PRODUÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

Rebanho Bovino de Corte e Leite 63.180  Cabeças 

Produção anual de carne 244.681 Toneladas 

Produção anual de leite  5.625,064 Litros 

  

O leite produzido no município é comercializado com 04 agroindústrias: 

 

Indústria 

 

Nº Produtores 

 

Média litros 

Mensal 

 

Média anual 

 

 

Laticínio Lacvit - Conquista D’ Oeste   

 

40 

 

146.542 

 

1.758,504 

 

Coopnoroeste - Araputanga 

 

45 

 

121.016 

 

1.452,192 

 

Laticínio Três Marias - Pontes e Lacerda   

 

43 

 

99.240 

 

1.190,880 

 

Laticínio Vencedor - Quatro Marcos  

 

24 

 

102.015 

 

1.224,180 

 

Total 

 

152 

 

468.811 

 

5.625,064 
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O setor de hortifrutigranjeiros, demonstra um significativo potencial, 

entretanto, necessita de investimentos em estruturas de plasticulturas e novas 

tecnologias. 

 
1.4.4. Turismo 
                               

O turismo esta surgindo como um dos vetores da economia local com 

grandes atrativos como o turismo indígena, ecológico, de aventura, eventos de 

grande expressão ligados a esportes radicais como o Voo de Parapente, trilhas 

de motocross em meio à natureza, o motocross profissional, turismo rural e o de 

eventos tradicionais/culturais de abrangência regional. O município tem dois 

biomas, o Amazônico e o de Cerrado. A Biodiversidade predominante do 

Município é o Amazônico e suas formações rochosas de relevo proporcionam o 

desenvolvimento de esportes radicais e do ecoturismo. O bioma de cerrado 

possui um ecossistema perfeito com rios, lagos, nascentes e cachoeiras de águas 

cristalinas. O Cerrado também traz muitas histórias do local, é formado por 

florestas com uma fauna exuberante de animais exóticos.       Outro atrativo,   é  o  

Turismo Indígena, sendo que 51% da área do município são reservas indígenas.  

Os povos indígenas promovem anualmente a Festa da Colheita, Festa Menina 

Moça, Batizado dos Índios e Roça de toco.   

A região de Conquista D’Oeste é privilegiada por sua posição geográfica e 

suas belezas naturais com destaque para a RAMPA PARAÍSO, localizada no 

Chapadão dos Pareci a treze quilômetros de centro de Conquista D’Oeste, que 

possui cerca de 630 metros de altura em relação ao nível do mar. Sua geografia 

proporciona belas vistas diurnas e noturnas dos mirantes naturais, além de 

possuir trilhas próprias para a prática de Rally de Aventura, entanto a principal 

modalidade praticada é o Vôo Livre de Parapente, um atrativo para os pilotos que 

buscam diversão e adrenalina, é uma opção de lazer para o visitante que se 

deslumbram com as belezas das paisagens da região misturadas com as 

apresentações aéreas dos pilotos profissionais que consideram as rampas de 

Conquista D’Oeste uma das melhores do Brasil para modalidade. Todos os anos 

o Festival do Vôo Livre é realizado no município e cada edição tem atraído pilotos 

de todo o Brasil e de países da América do Sul. 

Essa potencialidade natural tem contribuído na promoção do Município a 

nível de estado e Brasil, as atividades turísticas tem fortalecido economicamente 
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o comércio e a prestação de serviços oferecidos por nossa cidade, portanto é um 

diferencial merecedor de investimentos. 

                                 
1.4.5. Indústria, Comércio e Serviços 
 

As Micro Unidades predominantes são de Metalurgias, Madeiras, Tecidos e 

Artefatos.  Na agroindústria o município conta com um laticínio e a Casa do Mel. 

O Setor Industrial necessita de implementação, principalmene para a 

implantação de Agroindústrias, temos infra-estrutura, disponibilidade de mão de 

obra, matéria prima e consumidores em potencial. 

No comércio de produtos e serviços o município conta com 84 

estabelecimentos comerciais e um agente financeiro.    

Os estabelecimentos comerciais atendem a todas as necessidades de 

consumo da população como alimentação, vestuários, produtos farmacêuticos, 

eletro-domésticos, construção civil e fornecimento de insumos para o setor 

produtivo rural. 

Os principais setores de serviços são as oficinas mecânicas e elétricas, 

borracharias, hotéis, restaurantes e transportes rodoviários. 

 
1.4.6. PIB – Produto Interno Bruto 
 

ANO 
PIB – EM R$ 1000 

 A  PREÇO DE MERCADO CORRENTE 
PIB - R$ PER CAPITA 

2003 13.555,56 4.874 

2004 24.109,76 8.501 

2005 19.271,18 6.663 

2006 21.214,00 7.199 

2007 24.183,96 7.786 

2008 27.084,00 8.719 

Fonte: SEPLAN-MT – SEI Superintendência e Informação 

 

 

GRÁFICO REPRESENTATIVO DO PIB NO MUNICÍPIO 
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1.5. Organização do Sistema Municipal de Educação 

 A Prefeitura de Conquista D’Oeste tem em sua estrutura organizacional a 
Secretaria Municipal de Educação para promover a gestão pública de Educação. 

 
1.5.1.  Infra Estrutura Escolar: 

 

A infra estrutura escolar do município é composta por três Escolas de 

Ensino Fundamental, uma de ensino médio e uma de educação infantil. 

- EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE E PRÉ – ESCOLA 
 

 Creche Municipal “ Pequenos Anjos “ 
 
- ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 Escola Municipal “ Linda Wagner Guse“ (Urbana) 
 

 Escola Municipal Indígena “Sararé”; (Indígena) 
 

 Escola Municipal “Jijiholiwia” (Indígena) 
 
 ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 
 

 Escola Estadual de 1º e 2º Grau de Conquista D’Oeste 

 
 
1.5.2. Atendimento Educacional  

 
 

NÍVEL EDUCACIONAL 
 

 
Nº 

DOCENTES 

 
Nº ALUNOS 

MATRICULADOS 

 
Educação Infantil 

 
05 

 
153 
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Ensino Fundamental 28 477 

 
Ensino Médio 

 
15 

 
200 

 
Educação Indígena 

 
06 

 
90 

 
EJA - Fundamental 

 
04 

 
20 

 
Educação Superior 

 
--- 

 
06 

 
TOTAL  

 
58 

 
946 

        Fonte: Secretaria Municipal de Educação  
 
 
1.5.3- Educação Crianças e Jovens 
 
 A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado 

determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em idade 

escolar do município e compõe o IDHM Educação.  

 No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na 

escola cresceu 267,60% e no de período 1991 e 2000, 10,96%. A proporção de 

crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental  

 

 

cresceu 53,87% entre 2000 e 2010 e 625,82% entre 1991 e2000.  

 A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental 

completo cresceu 171,82% no período de 2000 a 2010 e 0,00% no período de 

1991 a 2000. E a proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio 

completo cresceu 0,00% entre 2000 e 2010 e 0,00% entre 1991 e 2000. 

 Em 2010, 56,43% dos alunos entre 6 e 14 anos de Conquista D'Oeste 

estavam cursando o ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 

2000 eram 51,56% e, em 1991, 12,69%. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 27,22% 

estavam cursando o ensino médio regular sem atraso. Em 2000 eram 0,00% e, 

em 1991, 0,00%. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 10,18% estavam cursando    o  

ensino superior em 2010, 0,00% em 2000 e 0,00% em1.991.  

 Nota-se que, em 2010 , 1,39% das crianças de 6 a 14 anos não 

frequentavam a escola, percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 

12,55%. 

 
1.5.4- População Adulta 
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A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a 

conhecimento e também compõe o IDHM Educação.  

Em 2010, 47,73% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o 

ensino fundamental e 30,62% o ensino médio. Em Mato Grosso, 53,20% e 

35,59% respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função 

do peso das gerações mais antigas e de menos escolaridade. 

A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 

26,81% nas últimas duas décadas. (Pnud, Ipea e FJP) 

 
1.5.5- Anos Esperados de Estudo 
 

Os anos esperados de estudo indicam o número de anos que a criança que 

inicia a vida escolar no ano de referência tende a completar. Em 2010, Conquista 

D'Oeste tinha 8,81 anos esperados de estudo, em 2000 tinha 9,36 anos e em 

1991 4,62 anos. Enquanto que Mato Grosso, tinha 9,29 anos esperados de 

estudo em 2010, 9,02 anos em 2000 e 8,16 anos em 1991. 

 

 

 

 

1.6 - Organização do Sistema de Saúde 

 A Prefeitura de Conquista D’Oeste tem em sua estrutura organizacional a 

Secretaria Municipal de Saúde para fazer a gestão pública de Saúde. 

1.6.1 - Infra Estrutura de Saúde 

 
1.6.1.1 - Unidades ambulatoriais cadastradas no SIASUS 2010 

 

 
ESTABELECIMENTOS 

2014 
Nº  

CENTRO DE SAÚDE 01 

CENTRAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS 01 

CLÍNICA – AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO 00 

FARMÁCIA PÚBLICA 01 

HOSPITAIS 00 

POSTO DE SAÚDE 01 

SECRETARIA DE SAÚDE 01 

UNIDADE DE SERVIÇO DE APOIO DE DIAGNOSE E TERAPIA 00 

UNIDADE DE VIGILÃNCIA A SAÚDE 01 
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LABORATÓRIO PÚBLICO 01 

TOTAL 08 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Setembro de 2014. 

 
 

 
1.6.1.2 -  Leitos por habitantes 
 

Quadro: Leitos por habitantes. 

 
LEITOS 

 

2014 
Nº 

NUMERO DE LEITOS - HOSPITALARES - 

NUMERO DE LEITOS – AMBULATÓRIOS 02 

NUMERO DE LEITOS – URGÊNCIA - 

HOSPITALAR - 

AMBULATÓRIO – CONSULTÓRIOS 03 

PEDIATRIA CLINICA - 

TOTAL DE LEITOS 05 
 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Setembro de 2014. 

 

 
 

 

 

 1.6.1.3 - Laboratórios de análises clínicas 

 01 Laboratório 
 

 

1.6.1.4 - Postos municipais de saúde (Rurais ou Indígenas) 

01 Posto localizado na Reserva Indígena dos Parecis. 

 

1.6.1.5 -  Leitos do SUS, privados e totais da rede hospitalar 

 

 
INFORMAÇÃO - DESCRIÇÃO 

 
QUANTIDADE 

 

SUS 02 

Privado - 

Total 02 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Setembro de 2014. 

 

 1.6.1.6 - Médicos credenciados pelo SUS, no município. 

 
 

INFORMAÇÃO - DESCRIÇÃO 
 

QUANTIDADE 
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Médicos 

 
03 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Setembro de 2014. 

 
 
1.6.1.7 -  Equipes das Unidades de Saúde 
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UBS da Família de Conquista D’Oeste 

 
02 

 
01 

 
15 

 
02 

 
2 

 
03 

 

 
Centro de Saúde de Conquista D’Oeste 

 
01 

    
1 

 
06 

 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Setembro de 2014. 

 

 

1.6.1.8 -  Programas especiais de saúde 

 
 PSF - Programa de Saúde da Família; 

 VISA - Vigilância Sanitária; 

 Saúde Bucal 

 SISVAN – Vigilância Alimenta Nutricional; 

 E.C.D - Endemias e Controle de Doenças; 

 PASCAR; 

 SISPRENATAL; 

 HIPERDIA; 

 CADSUS; 

 SISFAD – Sistema de informação de Febre Amarela e Dengue; 

 SIVEP_ Malaria; 

 SIM – Sistema de Informação de mortalidade; 

 SINASC; 

 SINAN; 
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 PNI – Programa Nacional de imunização; 

 SIAB – Sistema de Informação de atenção básica; 

 SISAGUA; 

 CNES – Cadastro Nacional. 

 PAB 
 

1.7. Segurança Pública 

 

 
CORPORAÇÃO/INSTITUIÇÃO 

 
CARGO/FUNÇÃO 

QUADRO 
OPERACIONAL 
Nº DE PESSOAS 

 
1. Polícia Militar 
 
1.1- Cia da Polícia Militar- MT 
 
 

 
 

Sargento 
Soldados 

 
 
1 
4 

 
  Fonte: VI COMANDO PM-MT-2014 

 
 

 
 
 
1.8. Instituições Organizadas e Integradas ao Governo Municipal 
 
1.8.1.  Associações, Sindicatos e Cooperativas 

 
 Associação Comercial e Empresarial de Conquista D’Oeste; 

 Associação dos Apicultores de Conquista do Oeste 

 Associação de Produtores Rurais de São José; 

 Associação de Produtores Rurais Flor da Serra; 

 Associação de Produtores Rurais Santa Clara; 

 Cooperativa de Apicultores do Mato Grosso – COAPISMAT 

 Associação de Apicultores de Conquista D’Oeste - APICON 

 Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

 
1.8.2. Conselhos: 

 
 Conselho Municipal de Assistência Social 

 Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 Conselho Municipal de Educação 
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 Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 

 Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente e Turismo 

 Conselho Municipal da Cidade 

 Conselho Municipal de Cultura 

 Conselho de Desenvolvimento Rural; 

 Conselho Municipal do Trabalho; 

 Conselho Municipal do Idoso; 

 Conselho Municipal de Saúde; 

 Conselho Municipal do FUNDEB; 

 Conselho de Segurança Pública Comunitária - CONSEG  

 

1.8.3.  Consórcios Intermunicipais 
 

O município é integrante de 2 consórcios intermunicipais: 

 Consórcio Intermunicipal de Saúde; 

 Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sócio – Econômico do Vale 

do Guaporé 

 

1.8.4. Órgãos Públicos da Esfera Federal 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 

 

1.8.5. Órgãos Públicos da Esfera Estadual 

 INDEA – Instituto de Defesa Animal; 

 POLÍCIA MILITAR: 

 Exatoria – Secretaria de Estado da Fazenda; 

 Cartório Eleitoral; 

 Agência – DETRAN/MT 

 

1.9. Composição Urbanística 
 

De acordo com os levantamentos realizados no perímetro urbano 

municipal, Conquista D’Oeste possui 1020 lotes, dos quais 21,07% são lotes 

vazios pertencentes a terceiros, que não estão cumprindo a função social, 

comercial ou de outros investimentos. 

Uma parcela desses imóveis se encontra abandonados, não recebem 

manutenção permanente e nem conservação.  De acordo com o a Art. 177 da Lei 
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Orgânica Municipal, terrenos com tais características estão sujeitos ao 

parcelamento, edificação compulsória, aplicação de imposto progressivo e 

desapropriação com pagamento.   

 Os lotes que pertencem ao patrimônio público municipal vêm cumprindo a 

função social. 

A tabela abaixo mostra a atual situação dos lotes urbanos no perímetro 

urbano. 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 

 
QUANTIDADE 

Bairros  4 

Quadras 70 

Lotes 1020 

Lotes Vazios 215 

Prédios Residenciais 626 

Prédios Comerciais 131 

Lotes Públicos  27 

Lotes Comunidades Religiosas 14 

Prédios Públicos 25 

Prédios Industriais 03 

Áreas Verdes 01 

Feira 01 

Praça 01 

Fonte: Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste - 2014 

 
 

 
 

1.10. Transporte e Mobilidade 

 
 

O direito de todos de ir e vir, de ocupar os espaços públicos e de conviver 

socialmente nesse espaço são princípios fundamentais para compreender a 

dimensão do significado da palavra trânsito. 

A segurança no trânsito é um problema atual, no entanto, os índices de 

fatalidade na circulação viária de Conquista D’Oeste são bem menores em 

relação aos grandes centros urbanos.    As ocorrências trágicas no trânsito 

municipal são em grande parte previsíveis e portanto evitáveis.    

O trânsito do município de Conquista D’Oeste foi municipalizado, todavia 

necessita de implementação em suas atividades. 

Os novos convênios firmados junto aos Ministérios do Turismo e das 

Cidades, além da Secretaria Estadual de Infra Estrutura, contemplam o Município 

com obras de pavimentação asfáltica já com os sistemas de sinalização e 

identificação viária. Com os novos projetos a malha viária urbana passará a 
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contar com 12.800 metros de ruas e avenidas pavimentadas. A frota geral do 

município de Conquista D’Oeste é de 1.266 veículos ( Fonte: DETRAN-MT – 

Setembro 2014. 

 

1.10.1. Sistema Rodoviário 

 
Malha Rodoviária do Município 

 
 

MALHA RODOVIÁRIA 
 

 
KM 

Rodovia Federal 55,5 

Rodovia Estadual 64,6 

Zona Urbana  ( Avenidas e Ruas com Pavimentação ) 11,5 

Zona Urbana ( Avenidas e Ruas sem Pavimentação ) 6,1 

Estradas Vicinais Rurais 234,15 

 
Fonte: Prefeitura Municipal (2014) 

 
 
 
 

Mapeamento de Localização das Rodovias 
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Fonte: Prefeitura Municipal (2014) 

 
1.10.2. Problemas críticos na área de Transporte e Mobilidade 

 

 A BR-174, uma das principais rodovias federais do estado, corta o 
município ao meio passando pelo perímetro urbano. Devido ao grande 
fluxo de veículos, a falta de um trevo de acesso e a melhoria da 
sinalização, os riscos de acidentes são constantes no trecho.  
 

 O sistema de sinalização de trânsito precisa de adequações e novas 
implantações. Em algumas vias do município é inexistente; 
 

 A maioria das vias públicas do município não contam com passeios, o que 
aumenta significativamente o risco de acidentes de trânsito; 
 
 
 
 

 

 O município não possui terminal rodoviário; 

FEDERAL 
 

ESTADUAL 
 

MUNICIPAL 
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 A maioria das vias públicas não estão adequadas com os sistemas de 
acessibilidade para deficientes físicos. 

 

 O sistema de drenagem pluvial é deficiente e necessita de novas 
implantações: 

 

 Não existe um programa de melhoria das estradas rurais, com sinalização 
das mesmas, o que dificulta o acesso; 

 

 As ondulações transversais (lombadas) deverão ser adequadas a 
resolução nº 039 do CONTRAN, que estabelece critérios para implantação 
das mesmas; 

 
 
1.10.3-  Áreas de Risco 
 

 

BR-174 

Como citado nos problemas de transporte e mobilidade,  a área de risco 

distribui-se ao longo do trecho da BR 174 que corta a Cidade.    Na rodovia ocorre 

eventualmente acidentes devido ao grande fluxo de veículos, principalmente 

pesados, e pela falta de sistemas rodoviários de controle e segurança de tráfego 

como trevo de acesso e sinalização. 

 

Valas de Drenagem 

Conforme mapa de riscos anexo, o perímetro urbano possuí um trecho com 

valas a céu aberto que têm servido para o escoamento de águas pluviais. Essa 

característica local tem potencializado a formação de erosão urbana assim como 

o assoreamento do Córrego da Saúde. Além disso essas valas favorecem a 

proliferação de insetos, consequentemente doenças, são profundas com 

variações de 1 até 2,5 metros o que também potencializa a ocorrência de 

acidentes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.11 - Habitação 
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Conforme dados do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de 

Conquista D”Oeste as necessidades habitacionais, resumem-se nos quadros a 

seguir: 

 
1.11.1. Déficit Quantitativo 

 
 

Tipo de Habitação 
 

 
Nº 

Domicílios 

 
% 

 
Habitação Improvisada 

 
------ 

 
-------- 

 
Habitação Rústica 

 
39 

 
22,28 

 
*Coabitação 

 
136 

 
77,72 

 
TOTAL 

 
175 

 
100,00 

 

1.11.2 -   Déficit Qualitativo 

 
 

Características da Habitação e Local 
Nº 

Domicílios 
 

% 
 

Habitações que necessitam melhorias e estão situadas 
em loteamento precário que não tem infra estrutura 

urbanísticas, suficiente para atender as necessidades 
da população. 

 
 

176 

 

 
 

100% 

 

 
1.11.3-  Síntese dos Valores 
 

 
Tipo de Déficit da Habitação e Local 

 
Nº 

Domicílios 

 
% 

 
Déficit Quantitativo 

 
175 

 
49,86 

 
Déficit Qualitativo 

 
176 

 
50,14 

 
TOTAL 

 
351 

 
100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11.4- Levantamento Fotográfico das Áreas de Intervenção 
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Fonte: Fotos Arquivos da Secretaria Municipal de Ação Social, 2012 

 

 
 
1.12- Zona Especial de Interesse Social – ZEIS 
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São porções do território destinadas, prioritariamente, à recuperação 

urbanística, à regularização fundiária e produção de Habitações de Interesse 

Social – HIS, incluindo a recuperação de imóveis degradados, a provisão  de 

equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviço e comércio de caráter 

local.  

 
1.12.1. Assentamentos precários  
 

Dentro do município de Conquista D’Oeste foram considerados 

assentamentos precários as ocupações espontâneas, os  assentamentos ou 

loteamentos desprovidos de qualquer infra-estrutura, ou ainda os loteamentos 

irregulares implantados com algum nível de organização. 

Para o Ministério das Cidades os assentamentos precários englobam 

diversas tipologias habitacionais como: cortiços, favelas, loteamentos irregulares 

de moradores de baixa renda e conjuntos habitacionais produzidos pelo setor 

público, além de assentamentos em área rural. 

O Diagnóstico também considerou a tipologia habitacional do Ministério das 

Cidades em razão do município ter peculiaridades de assentamentos. 

 
1.12.2-  Conjunto Habitacional Jardim das Flores 
 

O conjunto habitacional Jardim das Flores, surgiu através do programa 

habitacional “Meu Lar”, executado entre os anos de 2003 a 2005. A parceria entre 

a Prefeitura e o Governo do Estado viabilizou a construção de 100 casas. Sua 

infra estrutura carece de equipamentos comunitários, passeios e manutenções no 

pavimento asfático 

O loteamento encontra-se em fase de regularização fundiária através do 

Programa Tequenfim, uma parceria entre a Prefeitura, Governo do Estado por 

meio do INTERMAT e Governo Federal através do Ministério das Cidades. 

 
 
 
 
 

Conjunto Habitacional Jardim das Flores (Vista Aérea) 
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1.12.3- Conjunto Habitacional Sol Nascente 

 
O conjunto habitacional Sol Nascente, surgiu através do programa 

habitacional “Casa Fácil”, executado no ano de 2004. A parceria entre a 

Prefeitura, Governo do Estado e Caixa Econômica Federal, viabilizou o 

financiamento da construção de casas a 30 famílias do município.    A  infra 

estrutura desse conjunto habitacional também é insuficiente para atender as 

necessidades dos moradores, dotado de pavimentação com drenagem superficial 

de águas pluviais, o bairro também necessita de equipamentos públicos e 

comunitários e passeios. 

 
Conjunto Habitacional Sol Nascente (Vista Aérea) 
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1.12.4- Loteamento Flor do Ipê 
 

O loteamento Flor do Ipê é de categoria privada, é formado por 

aproximadamente 100 lotes.  

 A área encontra-se em situação irregular e o loteamento vem sendo 

implantando com um determinado nível organização. Assim como nos demais 

bairros, este loteamento carece de infra estrutura para atender as necessidades 

nos novos habitantes que estão se instalando nos lotes adquiridos. Para esse 

local são necessários investimentos em pavimentação, drenagem, equipamentos 

públicos, passeio e rede de esgoto, além da sua regularização fundiária. 

 

Loteamento Flor do Ipê (Imagem de Satélite) 

 

              Fonte: Google Earth (2014) 
 
 
1.12.5- Bairro das Amoreiras 
 

O loteamento Bairro das Amoreiras é de categoria privada, é formado por 

aproximadamente 50 lotes. Tem caracterização urbana porém, além da 

regularização fundiária, também demanda infra estrutura básica para as famílias 

residente no local, dentre elas: pavimentação e rede de esgoto. 

 
1.12.6- Política Habitacional 
 

Uma das metas do Plano de Governo de Conquista D’Oeste é o combate 

ao déficit habitacional, para tanto, foi estabelecido princípios e diretrizes para 

política habitacional, que resgatam a função social da propriedade, a gestão 
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democrática, a moradia digna como vetor de inclusão social e a integração das 

ações de habitação à política urbana, ambiental e social.  

Uma das principais metas é ampliar a oferta habitacional de interesse 

social incorporando a urbanização e a regularização de moradias em 

assentamentos precários, além da construção de novas habitações. 

 

1.13- Regularização Urbanística e Fundiária 

 

As políticas públicas do Município de regularização fundiária, tem por 

objetivo combater a exclusão e a desigualdade social e territorial, assegurar o uso 

e a ocupação do solo adequados às necessidades dos habitantes, melhorar as 

condições de vida da população dos assentamentos informais e precários, e 

conseqüentemente resgatar a cidadania das populações carentes. 

            A regularização fundiária em Conquista D’Oeste é lenta, em razão dos 

diversos agentes envolvidos no processo de regularização, como representantes 

do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Cartório de Registro de Imóveis, dos 

Governos Federal e Estadual, bem como dos grupos sociais. 

           Um dos principais entraves da regularização urbanística e fundiária de 

Conquista D’Oeste é sua disposição territorial que além dos 51% de terras 

indígenas possui ainda 2 grandes assentamentos da reforma agrária sendo que o 

perímetro urbano municipal está localizado e delimitado entre os dois 

assentamentos.  

O município deverá Criar um Programa de Regularização Fundiária, a fim 

de equacionar e agilizar os processos de regularização urbanística e fundiária. 

 

1.14– Aspectos Sociais 

 

A Secretaria Municipal de Ação Social, é a unidade de governo 

responsável pela gestão das políticas públicas da assistência social. 

 

1.14.1- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Conquista 

D'Oeste é 0,718, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento 

Humano Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais 

cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,416), seguida 
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por Renda e por Longevidade. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu 

em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,172), seguida por 

Longevidade e por Renda.  

                                                                                                                               
A Evolução do IDHM, entre 2000 e 2010, passou de 0,456 em 2000 para 

0,718 em 2010 - uma taxa de crescimento de 57,46%. O hiato de 

desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o 

limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 48,16% entre 2000 e 2010.    

Ranking 
 

Conquista D'Oeste ocupa a 1.362ª posição, em 2010, em relação aos 

5.565 municípios do Brasil, sendo que 1361 (24,46%) municípios estão em 

situação melhor e 4.204 (75,54%) municípios estão em situação igual ou pior. Em 

relação aos 141 outros municípios de Mato Grosso, Conquista D'Oeste ocupa a 

22ª posição, sendo que 21 (14,89%) municípios estão em situação melhor e 120 

(85,11%) municípios estão em situação pior ou igual. 

 

1.14.2- Longevidade, mortalidade e fecundidade 
 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em 

Conquista D'Oeste reduziu 27%, passando de 24,8 por mil nascidos vivos em 

2000 para 18,0 por mil nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, a mortalidade infantil para o 

Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. Em 2010, as taxas de 

mortalidade infantil do estado e do país eram 16,8 e 16,7 por mil nascidos vivos, 

respectivamente. 

 
Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Conquista D'Oeste – MT 
 

 
1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 65,5 70,2 73,4 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 28,8 24,8 18,0 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 31,9 27,6 22,0 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 3,4 2,7 2,4 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP  
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A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a 

dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

Em Conquista D'Oeste, a esperança de vida ao nascer aumentou 7,9 anos nas 

últimas duas décadas, passando de 65,5 anos em 1991 para 70,2 anos em 2000, 

e para 73,4 anos em 2010. Em 2010, a esperança de vida ao nascer média para o 

estado é de 74,3 anos e, para o país, de 73,9 anos. 

 
1.14.3- Renda 

 

A renda per capita média de Conquista D'Oeste cresceu 262,16% nas 

últimas duas décadas, passando de R$179,56 em 1991 para R$228,57 em 2000 

e R$650,30 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 27,29% no 

primeiro período e 184,51% no segundo. A extrema pobreza (medida pela 

proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em 

reais de agosto de 2010) passou de 11,37% em 1991 para 26,95% em 2000 e 

para 4,00% em 2010. 

  
 

1.14.4- Renda, Pobreza e Desigualdade - Conquista D'Oeste – MT 
 

 
1991 2000 2010 

Renda per capita 179,56 228,57 650,30 

% de extremamente pobres 11,37 26,95 4,00 

% de pobres 42,43 44,33 10,77 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP  

 
1.14.5- Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População - 
Conquista D'Oeste – MT 
 

 
1991 2000 2010 

20% mais pobres 6,17 0,44 3,72 

40% mais pobres 19,01 8,00 12,32 

60% mais pobres 35,45 21,81 25,74 

80% mais pobres 59,40 43,02 46,22 

20% mais ricos 40,60 56,98 53,78 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP  
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1.14.6- Trabalho 
 

Ocupação da população de 18 anos ou mais - Conquista D'Oeste – MT 

 
2000 2010 

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 48,34 70,65 

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 12,18 5,22 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 38,61 60,12 

Nível educacional dos ocupados 
  

% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais 31,26 54,16 

% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais 6,58 36,23 

Rendimento médio 
  

% ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais 44,53 24,33 

% ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou mais 91,57 62,39 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP  

 
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 

32,86% trabalhavam no setor agropecuário, 8,70% na indústria extrativa, 5,78% 

na indústria de transformação, 7,28% no setor de construção, 0,90% nos setores 

de utilidade pública, 11,73% no comércio e 26,95% no setor de serviços.  

 
1.14.7- Vulnerabilidade Social 
 

 
VULNERABILIDADE SOCIAL 

 
1991 2000 2010 

Crianças e Jovens 28,76 24,81 18,00 

Mortalidade infantil - 93,71 16,69 

% de crianças de 4 a 5 anos fora da escola 32,43 13,96 1,39 

% de crianças de 6 a 14 anos fora da escola - 29,99 5,26 

% de mulheres de 10 a 14 anos que tiveram filhos 0,00 0,00 8,75 

% de mulheres de 15 a 17 anos que tiveram filhos - 14,76 10,38 

Taxa de atividade - 10 a 14 anos    

Família    

% de mães chefes de família sem fundamental completo e com filhos menores 
de 15 anos 

1,14 10,21 20,74 

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de idosos 0,19 3,68 2,20 

% de crianças extremamente pobres 11,96 31,08 6,49 

Trabalho e Renda    

% de vulneráveis à pobreza 78,21 70,75 28,35 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em ocupação 
informal 

- 76,81 35,52 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP  
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2. Estrutura Organizacional da Prefeitura 
 

A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste 

encontra-se estabelecida através da Lei Municipal Complementar  nº 002 de 

05/11/2001, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo. 

A estrutura administrativa de uma organização pressupõe um processo de divisão 

de trabalho e de poder, a partir da qual se poderá definir os órgãos e suas 

competências. 

Em síntese apresentamos as unidades administrativas de governo Municipal que 

tem ações e programas relacionados ao Saneamento Básico: 

 
Secretarias de Obras e Serviços Públicos 
 

O Art. 44 da Lei Municipal Complementar nº 002/2001, Versa sobre a 

Competência da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 

 

I- Planejar, organizar e controlar as atividades da Secretaria, fixando políticas de 

ação e acompanhando seu desenvolvimento, para assegurar o cumprimento das 

metas e objetivos traçados concomitantemente com os Planos de Ação do 

Governo Municipal;  

II- Assistir a Divisão de Água e Esgoto;  

III- Assegurar, através de suas unidades orgânicas subordinadas, quais sejam: 

Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos, Divisão de Água e Esgoto, Divisão 

de Serviços Públicos,tramitações  rápidas de informações entre as diversas 

unidades componentes da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 

Conquista D’Oeste, utilizar adequadamente os recursos humanos e materiais 

disponíveis e processar as demais atividades dentro da respectiva política de 

ação;  

IV- Fixar a política da Secretaria,expressando-a em planos de curto, médio ou 

longo prazo e por meio de programas e projetos específicos a serem cumpridos 

pelas unidades orgânicas subordinadas;  

V- Coordenar as diferentes atividades da Secretaria, tendo em vista o 

cumprimento dos objetivos propostos, com  o máximo aproveitamento dos 

recursos disponíveis; 
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VI- Supervisionar o desenvolvimento dos programas e avaliar a execução dos 

mesmos;  

VII- Decidir sobre os ajustes dos programas, visando a seu cumprimento oportuno 

e à sua máxima rentabilidade;  

VIII- Informar ao Executivo Municipal acerca do andamento dos planos em 

execução, perspectivas de desenvolvimento e outros assuntos relacionados com 

os resultados de sua gestão; e 

IX- Estabelecer em conjunto com os órgãos Estaduais e Federais e com os 

segmentos ativos do tecido social, ouvido o Executivo Municipal, programas, 

convênios, acordos e parcerias assemelhadas necessários e/ou oportunos para a 

execução de projetos inerentes à sua Secretaria.  

 

Artigo 45- A Secretaria de Obras e Serviços Públicos assiste a Divisão de Água e 

Esgoto. 

 
Secretaria Municipal de Saúde; 
 
De acordo com o Artigo 30  da Lei Municipal Complementar nº 002/2001, a 

Secretaria Municipal de Saúde, compete: 

I- Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, fixando 

políticas de  ação e acompanhando seu desenvolvimento,para assegurar o 

cumprimento das metas e objetivos traçados concomitantemente com os Planos 

de Ação do Governo Municipal;  

II - Prover o Conselho de Saúde;  

III- Assegurar, através de suas unidades orgânicas subordinadas, quais sejam: 

Coordenadoria de Programas de Saúde, Divisão de Programa de Saúde da 

Família, Divisão do Programa de Saúde Coletiva, Divisão do Programa de Saúde 

Individual, Divisão do Programa de Saúde da Família, tramitações rápidas de 

informações entre as diversas unidades componentes da Estrutura 

Organizacional da Prefeitura de Conquista D’Oeste, utilizar adequadamente os 

recursos humanos e materiais disponíveis e processar as demais atividades 

dentro da respectiva política de ação;  

IV- Fixar a política da Secretaria,expressando-a em planos de curto, médio e 

longo prazo e por meio de programas e projetos específicos a serem cumpridos 

pelas unidades orgânicas subordinadas;  
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V- Coordenar as diferentes atividades da Secretaria, tendo em vista o 

cumprimento dos objetivos propostos, com  o máximo aproveitamento dos 

recursos disponíveis; 

VI- Supervisionar o desenvolvimento dos programas e avaliar a execução dos 

mesmos;  

VII- Decidir sobre os ajustes dos programas, visando a seu cumprimento oportuno 

e à sua máxima rentabilidade; 

VIII- Informar ao Executivo Municipal acerca do andamento dos planos em 

execução, perspectivas de desenvolvimento e outros assuntos relacionados com 

os resultados de sua gestão; e  

IX- Estabelecer em conjunto com os órgãos estaduais e federais e com os 

segmentos ativos do tecido social, ouvido o Executivo Municipal, programas, 

convênios, acordos e parcerias assemelhadas necessários e/ou oportunos para a 

execução de projetos inerentes à sua Secretaria. 

De acordo com o Artigo 32 da lei a Secretaria Municipal de Saúde subordina a 

Divisão do Programa de Saúde Coletiva. (Equivalente à Vigilância Sanitária) 

3. Legislação Municipal  relacionadas a Gestão Urbana e Saneamento 
Básico 

O levantamento de dados, identificou os marcos legais de competência 

municipal.   Citamos as literaturas jurídicas, a fim de informar à população sobre 

seus direitos e deveres no que concerne ao desenvolvimento urbano e serviços 

de saneamento básico, além buscar a constante qualidade de vida e preservação 

ambiental. 

Código Sanitário do Município Lei Complementar nº 013/2003 

Esta Lei estabelece normas da proteção, promoção e preservação da 

saúde individual e coletiva regulamento as atividades relacionadas à saúde 

desenvolvidas no município, por entidades públicas ou  privadas.  

O direito à  saúde é inerente ao indivíduo, e pressupõe o acesso de bens e 

serviços,  essenciais , como  alimentação,  moradia , saúde,  saneamento básico,  

meio ambiente,  trabalho,  lazer,  transporte, segurança e educação. 

 
Código Tributário do Município Lei Complementar nº 014/2003 de 22/12/2003  
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A presente Lei Complementar institui o Código Tributário do Município, com 

fundamento na Constituição da Republica Federativa do Brasil, no Código 

Tributário Nacional e legislação subseqüente e na Lei Orgânica do Município. 

Este Código disciplina a atividade tributaria do Município e estabelece normas 

complementares de direito tributário relativo a ele.  

 
Lei Municipal de Expansão do Perímetro Urbano 
 

A intensificação do processo de regularização urbanística e fundiária no 

município é de fundamental importância, para a viabilização e legalização da área 

de expansão do perímetro urbano. O surgimento de loteamentos irregulares e 

pontos de ocupação espontânea surgem devido a falta de novas áreas para 

viabilização dos programas de habitação com infra estrutura 

           A Lei Municipal Nº 328/2010, delimita o perímetro urbano de Conquista 

D’Oeste em 66.3272 hectares e sua zona de expansão urbana em 627,81 

hectares de acordo com os rumos e distâncias caracterizados na lei. A lei de 2010 

passa por revisões quanto a sua extensão e é um dos primeiros passos para a 

regularização.  

 

Inexistência de Leis Municipais 

 

A realidade de Conquista D’Oeste, é diferente em relação a outros municípios e 

região, nos aspectos sociais, culturais, econômicos e geográficos, portanto, o 

município deve criar leis específicas que tratam das questões de desenvolvimento 

sustentável, nesse sentido, identificamos na prefeitura a inexistência: 

 Código de Obras; 

 Leis sobre as áreas de interesse social; 

 Lei da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos; 

 Código Ambiental; 

 
4. Planejamento Público Municipal 

 
 

Articulação entre os Planos Setoriais e Plano Diretor 
  

A partir da promulgação da Constituição Federal, com a inclusão dos art. 

182 e 183, e com a Lei Federal Nº 10.257/2001, o “Estatuto da Cidade”, o Plano 
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Diretor deixou de ser apenas um instrumento de regulação do uso e ocupação do 

solo para tornar-se um instrumento que busca o desenvolvimento sustentável e 

integrado da cidade. Além disso, pressupõe a participação permanente e 

descentralizada da comunidade no seu processo construtivo, significando que 

deve estar envolvida na definição dos objetivos adotados para o desenvolvimento 

urbano de sua cidade, por meio da participação social em debates, consultas e 

audiências públicas.  

O município de Conquista D’Oeste, tem plano diretor Participativo e cumpre 

as  diretrizes do” Estatuto das Cidades”,  

Em cumprimento a Lei Federal nº 11.124/ 2005 o município elaborou o 

Plano Municipal de Habitação de Interesse Social.    O município também dispõe 

do Plano Setorial de  Saúde, conforme determina a legislação nacional, visando a 

execução das políticas públicas de saúde. 

 Observamos no Plano Diretor Participativo do Município, Plano Municipal 

de Habitação de Interesse Social e no Plano Setorial de Saúde que, existem 

ações, metas, objetivos e diretrizes de saneamento básico, que deverão ser 

integradas ao Plano Municipal de Saneamento básico, tendo em vista à 

universalização do acesso ao saneamento básico e a articulação  com as políticas 

de desenvolvimento, visando o combate à pobreza, a exploração sustentável dos 

recursos hídricos, a proteção do meio ambiente, a promoção da saúde e o bem-

estar da população. 

 O gestor municipal, também se respalda noutros instrumentos de 

planejamento e orçamento público, visando o alcance de metas, prioridades e 

objetivos de governo municipal, como: o PPA – Plano Plurianual - 2013 a 2016, 

LDO – Lei das Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 

 

5. Diagnóstico do Saneamento Básico 
 

5.1. Sistema de Abastecimento de Água 
 

Um Sistema de Abastecimento de Água caracteriza-se pela retirada da 

água da natureza e transporte até os aglomerados humanos e fornecimento à 

população água de qualidade e em quantidade compatível com suas 

necessidades.  

 

 



Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste 
Plano Municipal de Saneamento Básico 

Diagnóstico do Saneamento Básico 
 

51 

 

 

 

O Sistema de Abastecimento de Água de Conquista D’Oeste,  é constituído 

por um conjunto de obras, equipamentos e serviços de Captação de água, 

Adução, tratamento, reservação e distribuição. 

 

A Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste, através da Divisão de Água e 

Esgoto, administra a prestação do serviço público de abastecimento de água, de 

acordo com as disposições contidas na Constituição Federal.   

 

5.1.1. Captação de água 

 

A captação de água na cidade é realizada por intermédio de Captação 

Superficial de Nascentes, que apresentam capacidade conjunta total de 38,16 

m3/hora. 

É visto que a demanda pela utilização de água, é maior no período que 

compreende o mês de Abril à Novembro, período de estiagem de chuvas na 

região.  O sistema trabalha continuamente 24 horas por dia independente do 

período de estiagem ou de chuvas. 
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5.1.2. Adução da água 
 

A água é captada através de caixas de tomada e é  transportada por uma 
adutora até o reservatório. 
 
 

   
 

5.1.3. Tratamento de Água  

O tratamento da água tem por objetivo condicionar as características da 

água bruta, isto é, da água como encontrada na natureza, a fim de atender a 

qualidade necessária a um determinado uso.    A água a ser utilizada para o 

abastecimento público deve ter sua qualidade ajustada de forma a: 

 Atender aos padrões de qualidade exigidos pelo Ministério da Saúde e 

aceitos internacionalmente; 

 Controlar e prevenir doenças; 

 Facilitar a limpeza pública; 

 Propiciar conforto, bem estar e segurança, proporcionando aumento da 

expectativa de vida. 
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A água captada passa por análise prévia de suas características físicas, 

químicas e biológicas.  

Quadro – I: Amostras das Unidades de Tratamento da Água na Zona Urbana, por 
ano 

 
 

TIPO DE AMOSTRA Nº  DE AMOSTRAS POR ANO 

2012 2013 2014 

 Cloro Residual 

1.1. Amostras obrigatórias por ano 
 

4.440 
 

4.440 
 

4.440 

 

1.2. Cloro Residual Analisadas 
 

2.630 
 

2.832 
 

2902 

 
1.3. Cloro Residual com resultados fora do Padrão 

 
0 

 
0 

 
0 

 Turbidez 

2.1. Amostras obrigatórias por ano 
 

4.440 
 

4.440 
 

4.440 

 
2.2. Amostras de Turbidez analisadas 

 
2.628 

 
2.808 

 
2.906 

 
2.3. Amostras de Turbidez fora do Padrão 

 
0 

 
1 

 
1 

 Coliformes 

3.1. Amostras obrigatórias por ano 
 

216 
 

216 
 

216 

 
3.2. Amostras de Coliformes Analisadas 

 
292 

 
220 

 
220 

 
3.3. Amostras de Coliformes fora do padrão 

 
0 

 
1 

 
1 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde / Divisão do Programa de Saúde Coletiva, 2014 

 

A qualidade da água disponibilizada para o consumo humano de Conquista 

D’Oeste atende aos parâmetros estabelecidos pela Portaria n° 518/2004 do 

Ministério da Saúde. A população urbana atendida é de 3.385  habitantes 

(CENSO/IBGE, 2010). 

Os serviços de acompanhamento e monitoramento das análises das águas 

para o abastecimento, é realizado pela equipe de vigilância sanitária, neste 

contexto representada pela Divisão do Programa de Saúde Coletiva subordinada 

à Secretaria Municipal de Saúde. 
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5.1.4. Reservatório de água 

 Localizado no perímetro urbano o reservatório apresenta o sistema de 

armazenamento, um reservatório modelo cilíndrico em metal, com capacidade de 

armazenamento de 117 m3, conforme pode ser visualizado na foto a seguir. 

 

  

 

A estação reservatória apresenta capacidade para correção da água, 

devido a origem natural da captação e as constantes ações de pré-análise da 

água a demanda pela correção têm se apresentado de maneira mínima, desta 

forma a estação de tratamento existente apresenta apenas o filtro de areia 

clássico e dosador integrado ao sistema para inserção e mistura do flúor, cloro e 

corretivos de PH. 

O conjunto é composto conforme quadro a seguir: 

Quadro- II: Quantitativo de equipamentos para tratamento de água. 

Aplicação Tipo Capacidade Quantidade 

Flúor Dosador 37.000 litros/hora 888.000 

Cloro Bomba 37.000 litros/hora 888.000 

 

Para a medição da qualidade da água, o Setor de reservação, conta com 

equipamentos de medição da qualidade da água, como: Turbidímetro, 

Cloridímetro, Multiparâmetro HI 83099 e Peagâmetro.  
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Toda tubulação do sistema recebe verificação diária pelos operadores, que 

também fazem a ligação dos cavaletes e manutenção da rede. 

 

5.1.5. Rede de distribuição 
 

A extensão da rede de distribuição de água é de  aproximadamente 26 km, 

que atendem as condições atuais de demanda. 

 
Tipo de Tubulação e Diâmetros 
 

A adutora é composta por tubulação mista de ferro e PVC, com diâmetro 
de 150mm. 

 
Já a rede no perímetro urbano está detalhada no mapa do anexo I deste 

diagnóstico e sofre variações entre 60 e 100mm. 
 
 
5.1.6. Ligações 
 

O sistema de abastecimento de água tem 1.123 ligações, todas sem 

hidrômetros.  

Quadro – III- Economias e Ligações Ativas de Água, Últimos 3 Anos 
 

 
Ano 

 
Categoria 

 
Residencial 

Comercial   
Industrial  

 

Poder 
Público 

 
Total 

 
 

2012 

 
Economias 

 
789 

 
92 

 
52 

 
933 

 
Ligações 

 
754 

 
92 

 
52 

  
898 

 
 

2013 
 

 
Economias 

 
816 

 
95 

 
52 

 
963 

 
Ligações 

 
781 

 
95 

 
52 

 
928 

 
 

2014 

 
Economias 

 
975 

 
95 

 
53 

 
1.123 

 
Ligações 

 
835 

 
95 

 
53 

 
983 

Fonte: SINIS – Sistema Nacional de Informações do Saneamento, 
Departamento de Tributação / Prefeitura, 2014 

 

 
5.1.7. Tarifação: 
 

A manutenção e expansão do sistema público de abastecimento de água 

no município é obtida por meio da cobrança de tarifas, garantindo o equilíbrio 

econômico-financeiro do órgão prestador do serviço, e para que o fornecimento 

de água potável possa ocorrer no interesse da coletividade municipal.  
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O Decreto n° 059/2009 estabelece os atuais valores dos serviços públicos 

de abastecimento de água nas unidades residenciais e comerciais do município. 

Para os consumidores da categoria residencial são cobrados as taxas 

unificadas ao valor de R$ 8,00 ( Oito Reais ), para comerciais R$ 15,00 ( Quinze 

Reais ) e para industriais R$ 30,00 ( Trinta Reais ),  independente da metragem 

de consumo. 

 

5.1.8. Recursos Humanos 

O quadro de pessoal que atua nos serviços públicos de abastecimento de 

água é composto por dois profissionais, conforme detalhamento no quadro, a 

seguir: 

 
Quadro – IV: Pessoal do Departamento de Água, 

 
CARGO 

 

 
QUANT. 

 

 
ATRIBUIÇÃO 

 

 
Operador 

 
1 

 
Execução de serviços de construção, reparos 
e manutenção da rede hidráulica do sistema 

de abastecimento de água. 

 
Técnico 

 

 
1 

 
Serviços de Controle de Qualidade de Água  

 
Considerações: 
A equipe necessita de Capacitação Profissional. 

 
 

5.1.9.  Demonstrativos Financeiros / Contábeis 
 Sistema de Abastecimento de Água 

 
Quadro –V:  Faturamento com Serviços de Abastecimento de Água por ano 

 

 
2012 
R$ 

 
2013 
R$ 

 
2014 
R$ 

 
87.360,00 

 
101.568,00 

 
107.808,00 

Fonte: Departamento de Tributação/Prefeitura Municipal, agosto de 2014 
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Quadro VI:  Despesas, últimos 3 Anos 

 
 

Despesa 
 

 
2012 

 
% 

 
2013 

 
% 

 
2014 

 
% 

Folha de Pagamento 7.033,77 11,73 8.100,00 19,97 24.647,23 38,79 

Tributos Fiscais - INSS 773,71 1,29 891,00 2,20 1.758,85 2,77 

Passagens e Despesas  de Locomoção 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,28 

Diárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Energia Elétrica 3.440,90 5,74 3.051,73 7,52 3.192,85 5,03 

Serviços de Terceiros  Pessoa Jurídica 27.859,64 46,46 15.456,18 38,10 5.467,68 8,61 

Serviços de Terceiros  Pessoa Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Material de Consumo 20.862,68 34,79 13.068,41 32,21 28.288,43 44,52 

Total   R$ 59.970,70 100 40.567,32 100 63.535,04 100,00 

Fonte: Setor de Contabilidade/Prefeitura, 2014 

 
 

Quadro VII – Arrecadação Total e Créditos a Receber, últimos 3 anos 
Serviços de Abastecimento de Água 

 

 
Receita – R$ 

 

 
2012 

 

 
% 

 
2013 

 
% 

 
2014 

 
% 

Arrecadação 13.189,56 15 36.479,34 36 37.452,48 34,90 

Créditos de Contas a Receber 74.170,44 85 65.088,66 64 70.355,52 65,10 

Receita Total 87.360,00 100 101.568,00 100 107.808,00 100,00 

 
Fonte: Departamento de Contabilidade, 2014 
 

 
Análise Econômica / Financeira do Sistema de Abastecimento de 
água; 
 
1. Considerando os percentuais médios de Créditos de Contas a receber dos 
últimos 3 anos, especificadas no Quadro – VII, verifica-se que o Índice Médio de 
Inadimplência é de 71,36% 

 
2. O quadro comparativo abaixo, mostra que o sistema de abastecimento, opera 

deficitário ( no vermelho ), em razão do elevado índice de inadimplência. 
 
Quadro VIII: Comparativo da Arrecadação x Despesa Realizada 

 

 
Receita – R$ 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
( + )         Arrecadação 

 
13.189,56 

 
36.479,34 

 
37.452,48 

        
    (  - )             Despesas 

59.970,70 40.567,32 
 

63.535,04 

   
             ( -  )    Déficit do Ano 

 
- 46.781,14 

 
- 4.087,98 

 
- 26.082,56 
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5.1.10.  Paralisações no Sistema de Distribuição de Água 

 
 

Quadro- IX : Paralisações no Sistema de Distribuição de Água 
últimos 3 Anos 

 
 

ANO 
 

 
QUANTIDADE 

PARALIZAÇÕES 

DURAÇÃO  
PARALIZAÇÕES 

HS. 

 
ECONOMIAS ATIVAS 

ATINGIDAS 

 
2012 

 
2 

 
13 

 
933 

 
2013 

 
2 

 
15 

 
963 

 
2014 

 
3 

 
18 

 
975 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras, 2014 

 
 

Quadro- X: Interrupções no Sistema de Distribuição de Água 
últimos 3 Anos 

 
 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Obras, 2014 

 
 

Quadro – XI: Reclamações ou Solicitações de Serviços Abastecimento de Água. 
 

 

 
ESPECIFICAÇÕES 

Nº  DE RECLAMAÇÕES E 
SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS 

2012 2013 2014 

 
Reclamações e Solicitações de Serviços 

 
5 

 
4 

 
3 

 
Serviços Executados 

 

 
5 

 
4 

 
3 

Fonte: Sistema Nacional de Informações do Saneamento - SINIS, ano 2014 

 

.5.1.11. Projeção da Demanda Futura Abastecimento de Água  
 

Para a projeção da Demanda Futura de abastecimento de água utilizamos 

de dois indicadores fundamentais, sendo o consumo médio de água por habitante 

da zona urbana de Conquista D’Oeste e a evolução histórica do crescimento da 

população. 

 
ANO 

 

 
QUANTIDADE 

INTERRUPÇÕES 

DURAÇÃO 
INTERRUPÇÕES 

HS 

 
ECONOMIAS ATIVAS 

ATINGIDAS 

 
2012 

 
4 

 
13 

 
933 

 
2013 

 
3 

 
12 

 
963 

 
2014 

 
2 

 
8 

 
975 
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1. Para adotar o parâmetro de consumo de água por habitante, tomamos por base 

o consumo médio de água no Brasil e Estado de Mato Grosso; 

 
Quadro-XII: Consumo Médio de Água por Pessoa no Brasil 

 

 
Fonte 

 

 

Consumo 
Litros / Habitante / 

Dia 
 

Pesquisa Sistema Nacional do Saneamento – SINIS / Ministério das 
Cidades, Ano 2.008 

 

 
 

148,5 

 
Pesquisa SINIS – Sistema Nacional de Saneamento Básico, Ano de 
2009, informa o Consumo médio de Água no Brasil envolvendo os 

setores residencial, comercial, público e industrial. 

 
 

150 

 
Pesquisa Sistema Nacional do Saneamento - SINIS/Ministério das 

Cidades, Ano 2.010 

 

 
 

163 

 
Consumo médio de água / dia / habitante, últimos 3 anos 

 
153,8 

 

 
Outros Indicadores de Consumo Médio de Água por habitante 

 
1. A ONU – Organização das Nações Unidas, informa que cada pessoa necessita 

de 110 litros de Água por dia para o consumo e higiene em geral. Ou seja gastar 

mais que isso já e considerado desperdício; 

2. No Brasil, costuma-se adotar quotas médias “per capta”  diária de 120 a 200 

litros por pessoa; 

3.  A Imprensa Agencia Brasil - ano de 2009,  informa que o consumo médio de 

água por habitante do Estado de Mato Grosso, foi de 168,2 Litros/habitante/dia; 

 

Para efeitos de Projeção da Demanda Futura de Consumo de Água para os 

próximos 20 anos, optamos pela estimativa média de  consumo de água na 

quantidade de 150 litros por habitante da Zona Urbana /dia, considerando os 

setores residencial, público, comercial e industrial.  

 

5.1.12-  Demanda Futura Abastecimento de Água, 
 para os próximos 20 anos  

 
Para a projeção do crescimento da população urbana de Conquista 

D’Oeste, considerou-se o crescimento da população no período de 2000 a 2010, 

que foi 20,62 % (Fonte:  Censo – 2010 – IBGE), como demonstra no quadro, a 

seguir: 
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Com base nas considerações anteriores, onde adotamos que o padrão de 

consumo médio de água por habitante da zona urbana de Conquista D’Oeste é de 

150 litros e considerando ainda, que o crescimento médio da população nos 

últimos 10 anos foi de 1,8 % a.a, estimamos a demanda futura de abastecimento 

de água, conforme quadro a seguir:  

 
Quadro-XIV:  Demanda Futura de Abastecimento de Água 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Quadro -XIII: População por situação de Domicílio 

População 2000 2010 

Urbana 1.558 2.053 

Rural 1.129 1.332 

Total  2.687 3.385 

 
Ano 

 

 
Estimativa 
População  

Estimativa 
Consumo de Água 

Litros / Dia 

Estimativa 
Consumo de Água 

Litros / Ano 
2010 3.385 507.750 185.328.750 

2011 3.508 526.200 192.063.000 

2012 3.571 535.650 195.512.250 

2013 3.635 545.250 199.016.250 

2014 3.701 555.150 202.629.750 

2015 3.767 565.050 206.243.250 

2016 3.835 575.250 209.966.250 

2017 3.904 585.600 213.744.000 

2018 3.975 596.250 217.631.250 

2019 4.046 606.900 221.518.500 

2020 4.119 617.850 225.515.250 

2021 4.193 628.950 229.566.750 

2022 4.269 640.350 233.727.750 

2023 4.345 651.750 237.888.750 

2024 4.424 663.600 242.214.000 

2025 4.503 675.450 246.539.250 

2026 4.584 687.600 250.974.000 

2027 4.667 700.050 255.518.250 

2028 4.751 712.650 260.117.250 

2029 4.836 725.400 264.771.000 

2030 4.923 738.450 269.534.250 

2031 4.012 601.800 219.657.000 

2032 5.102 765.300 279.334.500 

2033 5.194 779.100 284.371.500 

2034 5.288 793.200 289.518.000 

2035 5.383 807.450 294.719.250 
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5.1.16- Produção Atual de Água da Zona Urbana  

 
 

Para o cálculo do consumo atual, tomamos como referência a produção 

diária de água captada do conjunto de nascentes, que são de aproximadamente 

38,16 m³ por hora. 

Considerando que o sistema funciona 24 horas e utilizando-se da fórmula: 

PDA – Produção Diária de Água = Captação m³ /hora x Tempo de Funcionamento 

Portanto:  
 

Produção Diária de Água  =  38,16 m³/hora x 24 horas= 915,84 m³. 

 
Produção Diária de água da Zona Urbana é de 915,84 m³, ou seja, 915.840 litros 

de água por dia. 

             Consultando, no Quadro de Demanda Futura de Abastecimento de Água, 

verifica-se que, para atender a Demanda Atual dos domicílios da Zona Urbana de 

Conquista D’Oeste, no ano 2015, são necessários 565,05 m³/dia, ou melhor, 

565.050 litros diários de água. 

Deduzindo as necessidades de Consumo domiciliar da população da Zona 

Urbana, que é de 915.840 litros por dia, menos o Consumo Diário de Água do 

Abastecimento Domiciliar, Comercial e Industrial, que é de aproximadamente 

565.050 litros por dia, verifica-se uma diferença de 350.790 litros por dia  cuja 

quantidade será considerada como desperdício, isto é, 38,30% em relação a 

produção total de água.   
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5.1.14. Intervenções no Sistema de Abastecimento de Água 
 

 

Segundo informações obtidas junto a Prefeitura Municipal, são as 

seguintes intervenções realizadas no Sistema de Água do Município: 

           Em 2002, a Prefeitura de Conquista D’Oeste,  viabilizou recursos junto ao 

Ministério da Saúde/FUNASA, na soma de R$ 2.515.690,85 (Dois milhões, 

quinhentos e quinze mil seiscentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos), 

para a Melhoria e ampliação do sistema de Abastecimento de Água da Zona 

Urbana. 

 
5.1.17- Cenário Atual do Sistema de Abastecimento de Água 

 
A estrutura operacional do sistema de abastecimento de água de 

Conquista D’Oeste é antiga e deficitária, necessita de investimentos em obras, 

equipamentos  e melhorias do sistemas operados, como: adução, transporte da 

água, tratamento e distribuição, para atender integralmente a Portaria nº 518 do 

Ministério da Saúde. 

A cidade de Conquista  D’Oeste  apresenta  serviço  de  abastecimento  de 

água que vem atendendo 100% da população urbana, embora necessite de 

reformas, ajustes e ampliações em sua estrutura para que possa cumprir  

integralmente com a sua  função social e as políticas públicas de saneamento 

básico.  

         O gerenciamento do sistema tem apresentado dificuldades tanto 

operacionais como administrativas, o número de servidores responsáveis pela 

manutenção é insuficiente para atender os reparos e executar o tratamento de 

água. Financeiramente o sistema é deficiente, apresenta elevado índice de 

Inadimplência ( 71,36%  são consumidores que não pagam as taxas de serviços 

de abastecimento de água ), portanto, o sistema opera com déficit ( no vermelho). 

O sistema tarifário precisa ser revisto.      

O   município precisa adotar medidas administrativas para conter o elevado 

índice de desperdício de água, que é de 38,3 % e instalar hidrômetros, visando o 

Controle e Uso Racional da Água para o Consumo Domiciliar, Comercial e 

Industrial. 
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5.2- Sistema de Esgotamento Sanitário 
 
A existência de sistema de esgotamento sanitário eficiente tem grande reflexo na 

melhoria das condições sanitárias, na conservação dos recursos naturais, na 

eliminação de focos de poluição e de contaminação, na redução das doenças de 

veiculação hídrica e consequentemente na redução dos recursos aplicados no 

tratamento de doenças, uma vez que grande parte delas está relacionada com a 

falta de saneamento. 

O Município de Conquista D’Oeste, não possui um sistema público de 

esgotamento sanitário, o sistema atual em uso na zona urbana e rural são do tipo 

Fossas Sépticas com filtro anaeróbio  e Sumidouros, sendo soluções individuais  

construídas conforme as Normas Técnicas brasileiras. 

 
A figura:1, Ilustra o modelo de um sistema individual de esgotamento sanitário, 

composto de fossa séptica seguido de filtro anaeróbio. 

 
 

 

Com relação a este esquema individual de esgotamento sanitário, a Prefeitura 

tem recomendado este procedimento para minimizar a poluição dos recursos 

hídricos pela falta de um sistema público coletivo de coleta e tratamento de 

esgoto. 

 
 
 
 
 



Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste 
Plano Municipal de Saneamento Básico 

Diagnóstico do Saneamento Básico 
 

64 

 

5.2.1 - Implantação do sistema público de esgotamento sanitário 
 

O município esta implantando rede coletora e uma tratamento de  esgoto sanitário 

para atendimento à população, através de parceria com a Fundação Nacional da 

Saúde (FUNASA),      por   meio  do   Programa  PAC 2,     orçado em  R$ 

2.487.300,00 ( dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e trezentos reais ), 

o qual contemplará 60% da população urbana com o sistema de coleta. A 

capacidade da estação de tratamento é para 100% da população. 

Os investimentos e Dimensionamentos do Sistema poderão ser verificados, no 

quadro abaixo: 

 

 

PROJETO  

 

 

ESPECIFICAÇÃO 
DA  

OBRA 

 

INVESTIMENTOS 

R$ 

 

ANO 

CONVÊNIO 

 

FONTES DE 
RECURSOS 

% 

 

 

Implantação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

Etapa - I 

 

Implantação do 
Sistema de 

Esgotamento 
Sanitário com rede 
coletora e Estação 

de Tratamento  

 

 

2.487.300,00 

 

 

2009 

 

  97 % 
Recursos da 

União 

3 % Recursos 
do Município 

 

Fonte: SISMOC, FUNASA (Consulta em 25/04/2015).  

O executivo municipal,  vêm desenvolvendo o projeto desde o ano de 2013,  a 

obra encontra-se em fase de conclusão. O executivo municipal vem realizando 

novas ações para viabilizar a segunda etapa de implantação do sistema, a fim de 

atender 100% da população com rede pública de coleta. As parcerias vêm sendo 

realizadas junto ao governo federal, através das novas fases do PAC - Programa 

de Aceleração do Crescimento e ações individualizadas. 

Vistas Parciais de Lagoa de Tratamento de Esgoto 
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5.2.2 - Mapa de Situação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Implantação 

Zona Urbana 

 

Fonte: Assessoria de Planejamento, 2015. 
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5.3- Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 
 
              Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, de acordo com a Lei nº 

11.445/07, definido como “o conjunto de atividades, infra - estrutura e instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento de disposição 

final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas”. 

              De uma maneira geral, as águas decorrentes da chuva (coletadas nas 

vias públicas por meio de bocas de lobo e descarregadas em condutos 

subterrâneos) são lançadas em cursos d’agua naturais, em rios, lagos ou, no caso 

de solos bastante permeáveis, esparramadas sobre o terreno por onde infiltram 

no subsolo. A escolha do destino da água pluvial deve ser feita segundo critérios 

éticos e econômicos, após análise cuidadosa e criteriosa das opções existentes. 

             O sistema de drenagem do município de Conquista D’Oeste foi 

implantado de modo a operar por gravidade. As águas pluviais coletadas pelo 

sistema de microdrenagem são conduzidas por uma rede de galerias 

subterrâneas até os canais mais próximos de macrodrenagem, estes sistemas 

são tradicionalmente empregados em muitos sistemas de drenagem urbana.  

    O município de Conquista D’Oeste, conta com 17.600 metros de Ruas e 

Avenidas, desse total, existem 2.323,73 metros de vias com galerias de águas 

pluviais profunda, o que  corresponde a um percentual de 13,2%.   Para atender 

as necessidades dessa infraestrutura urbana, o município precisa construir 

emergencialmente aproximadamente 1.000 metros de Galerias de Águas Pluviais 

em diversos pontos do perímetro urbano, isto representando um percentual de 

pelos menos 18,9% do total de vias públicas. 
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5.3.1 – Mapa atual do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais – 2014 

 

 

Conforme informações da Secretaria Municipal de Obras, a ampliação da 

infraestrutura de drenagem tem sido executada de acordo com o avanço da 

pavimentação e de forma isolada para atendimento de eventuais pontos de 

erosão, alagamentos ou outros fatores decorrentes da expansão urbana.  

           

5.3.2- Serviços de Manutenção do Sistema de Drenagem 

 
Os serviços de manutenção do sistema de drenagem urbana, tais como limpeza 

e/ou consertos de tubulações, construção e/ou manutenção de bocas –de - lobo, 

entre outros, são realizados pela Secretaria Municipal de Obras. Para tais 

atividades são alocados recursos humanos conforme a demanda destes serviços, 

contendo no mínimo: um encarregado, um motorista e um operário.  
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Em relação aos equipamentos utilizados nestes serviços, a Secretaria Municipal 

de obras possui: uma retro - escavadeira; um caminhão para materiais e pessoas; 

e uma unidade móvel pipa, utilizado na limpeza do sistema, além de outros 

equipamentos tais como pás e carrinhos de mão. Ressalta-se que estes recursos 

não são de uso exclusivo ao sistema de drenagem. 

Estes serviços não possuem um caráter preventivo. São realizados conforme 

demandas e deficiências oriundas do sistema de drenagem, normalmente estas 

deficiências são descritas como galerias danificadas, assoreadas ou entupidas, 

bueiros assoreados e bocas de lobo entupidas, uma vez que captam a água e os 

resíduos carreados, sendo necessária uma limpeza constante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retro-Escavadeira executando Serviços de Limpeza das Guias de Sarjetas 
Drenagem Superficial 

 

5.3.3 Intervenções no Sistema de Drenagens de Águas Pluviais 
 

           Em 2014, a Prefeitura de Conquista D’Oeste, viabilizou recursos junto ao 

Ministério das Cidades para pavimentação urbana que atenderá um pequeno 

percentual de galerias devido a obrigatoriedade de implantação do sistema junto à 

pavimentação.       Para o ano de 2015, esta previsto investimentos na ordem de 

R$ 562.000,00 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil Reais), para a Melhoria  

Sistema de Drenagens de Águas Pluviais em parceria com o Governo Federal 

através da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. 
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5.3.4 - Gestão do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais e Urbanas. 
 
Na Prefeitura não existe um Setor de Engenharia, onde são elaborados os 

projetos de drenagem, pavimentação e calçamento de vias e cadastramento das 

obras de drenagem. Os Projetos e Serviços de Engenharia são tercerizados e ou 

elaborados na Associação Matogrossense dos Municípios. 

O sistema de gestão da drenagem urbana em Conquista D’Oeste não possui em 

vigência, a arrecadação através de taxas/impostos. O investimento e custeio de 

obras de drenagem estão diretamente vinculados aos investimentos destinados à 

pavimentação e calçamento de vias públicas. 

 

Legislação Existente 
 
Neste tópico serão destacados as legislações existentes na esfera municipal e 

nacional,  pertinentes para a drenagem urbana e manejo das águas pluviais. 

 

Esfera Municipal 

Em âmbito municipal, a prefeitura não dispõe de leis específicas para drenagem 

urbana e manejo das águas pluviais, são listados os dispositivos legais, na Lei 

Orgânica Municipal e no Plano Diretor do Município. 

Esfera Nacional 

A Lei Federal Nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 institui o Código Florestal 

Brasileiro. Em seu Art. 2º define como sendo Área de Preservação Permanente 

 “Florestas e vegetação natural, ao longo dos rios ou de qualquer curso d'agua 

desde o seu nível mais alto em faixa marginal de no mínimo 30 metros (para os 

cursos d'agua de menos de 10 (dez) metros de largura)”; 

“Nascentes e olhos d’agua num raio de 50 metros”; 

“Encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 

na linha de maior declive”; 

No parágrafo Único deste artigo, temos que: “no caso de áreas urbanas, assim 

entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, 

e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território 

abrangido,observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso 

do solo,respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo”. 
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A Lei Federal 9.433 de 8 de janeiro de 1997 instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

O capítulo I, Art. 1º, item IV fundamenta que “a bacia hidrográfica é a unidade 

territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 

atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”. O art. 2º, 

item III,revela o objetivo de “prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos 

críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos 

naturais.” 

Como diretrizes gerais de ação, a lei tem a articulação do planejamento de 

recursos hídricos com o dos setores usuários e com os planejamentos regional, 

estadual e nacional; e a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso 

do solo. 

Para tal, um dos instrumentos da “Lei das Águas” são os Planos de Recursos 

Hídricos que são planos diretores que visam a fundamentar e orientar a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos 

recursos hídricos, sendo estes de longo prazo, com horizonte de planejamento 

compatível com o período de implantação de seus programas e projetos.  
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5.3.5- Pontos Críticos por Falta de Obras de Drenagens – Erosões Urbanas 
Rua dos Pequizeiros 

 
 

 

 

 
Rua dos Pequizeiros 
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5.4- Plano Setorial de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos: 

 

5.4.1 - Fundamentação legal: 

A elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  –

PGIRS, é condição necessária para o município ter acesso aos recursos da 

União, destinados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos ( Artigo 18 

da Lei nº 12.305/2010 ) 

O município de Conquista D’Oeste, decidiu inserir no Plano Municipal de 

Saneamento Básico a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, amparado no 

parágrafo 1º, do Artigo 19 da Lei Federal nº 12.305 de 02 de Agosto de 2010, no 

qual aduz que: “ o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode 

estar inserido no plano de saneamento básico previsto no artigo 19 da lei nº 

11.445 de 2007”. 

O Decreto 7.404/2010, que a regulamenta a Lei Federal nº 12.305/2010, 

apresenta, no Art. 51, o conteúdo mínimo, simplificado, a serem adotados nos 

planos municipais com população total inferior a 20 mil habitantes. 
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5.4.2. Objetivo do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: 

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Conquista D’Oeste, tem por 

finalidade, a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos, disposição final ambientalmente correta, visando a preservação 

da saúde pública e a qualidade do meio ambiente. 
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5.4.3. Cenário Atual: 

Os resíduos sólidos gerados no município,  constituem hoje um dos mais sérios 

problemas da administração municipal, em função dos grandes volumes 

produzidos e dos altos custos envolvidos na coleta, transporte, tratamento e 

disposição final adequada. 

Com relação aos resíduos sólidos domiciliares, a quantidade gerada é cada vez 

maior, uma vez que vivemos em uma sociedade de consumo. 

Uma das dificuldades existentes no trato do problema está no fato de que os 

resíduos sólidos apresentam um problema particular, pois percorrem um longo 

caminho – geração, descarte, coleta, tratamento e disposição final, e envolvem 

diversos segmentos da sociedade. 

Outra dificuldade são os recursos envolvidos, pois devido ao aumento 

considerável na produção per capita de resíduos e aglomeração urbana acelerada 

que vem se verificando, são necessários investimentos vultosos para a aquisição 

de equipamentos, treinamento, capacitação, controle e custeio de todo o sistema 

de manejo de resíduos sólidos.  De natureza complexa, o problema deixa de ser 

simplesmente uma questão de gerenciamento técnico para inserir-se em um 

processo de gestão participativa.  A gestão que se propõe envolve a articulação 

com os diversos níveis de poder existentes e com os representantes da 

sociedade civil nas negociações para a formulação e implementação de políticas 

públicas, programas e projetos. 

Neste sentido, define-se Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, como um 

conjunto articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de 

planejamento, que uma administração municipal desenvolve, baseada em 

critérios sociais, ambientais e econômicos para coletar, tratar e dispor o lixo 

urbano. 
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5.4.4. Classificação e Caracterização dos Resíduos Sólidos 
 
De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR 

1004/2004, os Resíduos Sólidos são definidos como sendo: “Resíduos nos 

estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 

água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, 

bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso 

soluções técnica.”. 

 
Os resíduos sólidos podem ser classificados com base em diferentes critérios. 
 
Segundo a norma NBR 10004 de 2004 a classificação de resíduos sólidos 

envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, de seus 

constituintes e características, e a comparação destes constituintes com listagens 

de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. 

A segregação dos resíduos na fonte geradora e a identificação da sua origem são 

partes integrantes dos laudos de classificação, sendo a identificação dos 

constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo estabelecida de 

acordo com as matérias-primas, os insumos e o processo que lhe deu origem. 

 
Ainda segundo a mesma norma, os resíduos sólidos são classificados em: 
 
a) resíduos classe I - Perigosos; 
 
b) resíduos classe II – Não perigosos; 
 
 – resíduos classe II A – Não inertes. 
 
– resíduos classe II B – Inertes. 
 
Resíduos Classe I - Perigosos: Aqueles que apresentam periculosidade, ou 

seja, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, 

podem apresentar: 
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a) risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices; 

b) riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma 

inadequada. 

Os Resíduos Classe I – Perigosos, podem ainda apresentar as seguintes 

características: Inflamabilidade, Corrosividade, Reatividade, Toxicidade e/ou 

Patogenicidade, ou ainda as que constam nos anexos A ou B da NBR 10004. 

Classe II A – Não inertes: Aqueles que não se enquadram na classificação de 

resíduos Classe I ou resíduos Classe II B. 

Classe II B – Inertes: - Quando amostrados de forma representativa, conforme  

NBR10.007, e submetidos aos procedimentos da NBR 10.006, não tiverem 

nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade da água, excetuando-se aspecto, turbidez, dureza e 

sabor. 

De acordo com as características quali - quantitativas, os resíduos sólidos se 

diferenciam entre diferentes comunidades, podendo variar em função de vários 

aspectos, como os sociais, econômicos, culturais, geográficos e climáticos. Em 

relação aos aspectos biológicos, os resíduos orgânicos podem ser metabolizados 

por vários microrganismos decompositores, como fungos e bactérias, aeróbios 

e/ou anaeróbios, cujo desenvolvimento dependerá das condições ambientais 

existentes. 

Além desses microrganismos, os resíduos sólidos podem apresentar 

microrganismos patogênicos, como os resíduos contaminados por dejetos 

humanos ou de animais domésticos, ou certos tipos de resíduos de serviços de 

saúde. 

O conhecimento das características químicas dos resíduos possibilita a seleção 

de processos de tratamento e técnicas de disposição final adequadas. Algumas 

das características básicas de interesse são: poder calorífico, pH, composição 

química (nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre e carbono) e relação teor de 

carbono/nitrogênio, sólidos totais fixos, sólidos voláteis e teor de umidade. 

A determinação da composição gravimétrica, ou seja, o percentual de cada 

componente em relação ao peso total do lixo é outro dado essencial. No caso dos 

resíduos de origem domiciliar e comercial, normalmente dispostos em aterros, os 

componentes comumente discriminados na composição gravimétrica são: matéria 



Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste 
Plano Municipal de Saneamento Básico 

Diagnóstico do Saneamento Básico 
 

77 

 

orgânica putrescível, metais ferrosos, metais não ferrosos, papel, papelão, 

plásticos, trapos, vidro, borracha, couro, madeira, entre outros. 

Outras formas possíveis de se classificar os resíduos são: 

Por sua natureza física: seco e molhado; 

Por sua composição química: matéria orgânica e matéria inorgânica; 

Por sua origem: domiciliar, comercial, varrição e feiras livres, serviços de saúde 

e hospitalares, portos, aeroportos e terminais ferroviários e rodoviários, 

industriais, agrícolas e entulhos; 

Pelos riscos potenciais ao meio ambiente: perigosos e não perigosos. 

Conforme já citado anteriormente, de acordo com a ABNT. 

 

Resíduos Sólidos Urbanos 

Denominam-se resíduos sólidos urbanos (RSU) aqueles produzidos em inúmeras 

atividades desenvolvidas em centros urbanos do município e eles compreendem 

resíduos de várias origens, tais como: residencial, comercial, de estabelecimentos 

de saúde, industriais, limpeza pública, construção civil e resíduos agrícolas. A 

composição dos RSU domésticos é bastante diversificada, compreendendo desde 

restos de alimentos, papéis, plásticos, metais e vidro até componentes 

considerados 

perigosos por serem prejudiciais ao meio ambiente e à saúde pública. 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados nos municípios são normalmente 

encaminhados para a disposição em aterros sob responsabilidade do poder 

municipal. São eles os resíduos de origem domiciliar ou aqueles com 

características similares, como os comerciais, e os resíduos da limpeza pública. 

No caso dos resíduos comerciais, estes podem ser aceitos para coleta e 

disposição no aterro desde que autorizado pelas instituições responsáveis pelo 

Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos Urbanos (GIRSU). 

Destaca-se que o gerenciamento de resíduos de origem não domiciliar, como por 

exemplo, os resíduos de serviço de saúde ou da construção civil, são igualmente 

de responsabilidade do gerador, estando sujeitos a legislação específica vigente. 

Aseguir, para melhor visualização, encontra-se o  mostrando as 

responsabilidades do gerenciamento dos resíduos. 
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Quadro – XV:  Responsabilidades do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

Tipo de Resíduo Sólido Responsabilidade 

Doméstico Prefeitura 

Comercial Prefeitura 

Especiais Prefeitura 

Feiras, Varrição e Outros Prefeitura 

Serviços de Saúde Gerador 

Aeroportos, Portos e Terminais Ferro / Rodoviários Gerador 

Agrícolas e Pecuários Gerador 

Outros ( Tóxicos e Perigosos Gerador 

 

Resíduos Sólidos Domiciliares 
 
Os resíduos sólidos domésticos ou domiciliares são os resíduos gerados em 

atividades rotineiras em casas, apartamentos, condomínios e demais edificações 

familiares. Compreendem um dos maiores percentuais de resíduos gerados em 

um município. Os principais constituintes dos resíduos sólidos domiciliares 

encontram-se no Quadro abaixo: 
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Resíduos Sólidos Comerciais 
 
Os resíduos sólidos comerciais são os resíduos gerados em estabelecimentos 

comerciais ou de prestação de serviço, cujas características dependem da 

atividade desenvolvida no local. 

As atividades comerciais podem ser divididas em dois subgrupos chamados de 

"pequenos geradores" e "grandes geradores". O regulamento de limpeza urbana 

do município poderá definir precisamente os subgrupos de pequenos e grandes 

geradores. Pode-se adotar como parâmetro: 

Pequeno Gerador de Resíduos Comerciais é o estabelecimento que gera até 120 

litros de lixo por dia. 

Grande Gerador de Resíduos Comerciais é o estabelecimento que gera um 

volume de resíduos superior a esse limite. 

Os materiais recicláveis são aqueles que após sofrerem uma transformação física 

ou química podem ser reutilizados no mercado, seja sob a forma original ou como 

matéria-prima de outros materiais para finalidades diversas. 

De acordo com a Resolução CONAMA 275/2001, que estabelece código de cores 

para os diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva, os materiais recicláveis 

são divididos em 4 tipos, sendo eles: Papel, Plástico, Metal e Vidro 

Papéis 
(azul)  
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Resíduos Sólidos Agrícolas 
 
São os resíduos gerados nas atividades agrícolas e pecuárias. Como exemplo 

desses resíduos tem-se: embalagens de fertilizantes e defensivos agrícolas, 

rações, restos de colheita, etc. 

Em várias regiões do mundo, estes resíduos já constituem uma preocupação 

crescente, destacando-se as enormes quantidades de esterco animal geradas 

nas fazendas de pecuária intensiva. 

Também as embalagens de agroquímicos diversos, em geral altamente tóxicos, 

têm sido alvo  de legislação específica, definindo os cuidados na sua destinação 

final e, por vezes, co - responsabilizando a própria indústria fabricante destes 

produtos. 

 

Resíduos Sólidos Industriais 
 
Os resíduos sólidos industriais são provenientes das mais diversas atividades, 

tais como indústria metalúrgica, indústria química, indústria alimentícia, entre 

outras. 

O lixo industrial apresenta-se bastante variado, podendo conter cinzas, lodos, 

óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, papeis, madeiras, escorias, vidros, etc. É 

nesta categoria que incluem-se grande parte dos resíduos considerados tóxicos 

(Classe I). 

 

Resíduos da Construção Civil 
 
De acordo com a Resolução CONAMA 307 de julho de 2002, pode-se definir os 

Resíduos da construção civil como sendo “os provenientes de constru es, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da 

preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, 

concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 

compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, 

plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de 

obras, ou metralha.” Ainda, segundo mesma Resolução, os resíduos da 

construção civil classificam-se em: 
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I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infra - estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

 

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso; 

IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 

tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e 

outros. Vale ressaltar seu Artigo 4º “Os geradores deverão ter como objetivo 

priorit rio a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a 

reutilização, a reciclagem e a destina ão final.” 

Outro fator importante de que trata a presente Resolução refere-se à disposição 

final dos resíduos da construção civil, vetando que os mesmos sejam depositados 

em aterros de resíduos sólidos domiciliares, em reas de “bota fora”, em encostas, 

corpos d’ gua, lotes vagos e em reas protegidas por lei. Devendo para tanto que 

os resíduos sólidos da construção civil tenham sua destinação final de acordo 

com suas diferentes classes de resíduos. A seguir encontra-se no Quadro 98 com 

diferentes classes e seu destino final. 
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Diferentes classes dos Resíduos da Construção Civil com seu Respectivo 

Destino Final (Resolução CONAMA 307/ 2002). 

 

 

CLASSE 

 
DESTINO FINAL 

 

A 

 
Deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 
encaminhados a áreas de 
aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a 
sua utilização ou reciclagem futura. 

 

B 

 
Deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura. 

 

C 
 
Deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade 
com as normas técnicas especificas 

 

D 
 
Deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas especificas. 

 

Resíduos dos Serviços de Saúde 
 
Os resíduos dos serviços de saúde (RSS) compreendem os resíduos gerados em 

hospitais, farmácias e drogarias; laboratório de análises clínicas, consultórios 

médicos e odontológicos, clínicas e hospitais veterinários, bancos de sangue e 

outros estabelecimentos similares. 

Os resíduos dos serviços de saúde, de acordo com as Resoluções RDC/ANVISA 

n° 306/2004 e CONAMA n° 358/ 2005, são classificados d a seguinte maneira: 

 

GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por 

suas características, podem apresentar risco de infecção. Estando subdivididos 

em: 

A1- Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos 

biológicos, exceto os derivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou 

atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, 

inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação 

genética; 

 

- Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com 

suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, 
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microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou 

causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou 

cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido; 

- Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por 

contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e 

aquelas oriundas de coleta incompleta; 

- Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, 

recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo 

sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.  

 

A2- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 

animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro 

organismos,bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de 

serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de 

disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anátomo - patológico ou 

confirmação diagnóstica. 

 

A3- Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem 

sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 

centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor 

científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares. 

 

A4- Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados;  

- Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de 

equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; 

- Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e 

secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos 

de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância 

epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença 

emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de 

transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons; 

- Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro 

procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; 

- Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não 

contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; 
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- Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de 

procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação 

diagnóstica; 

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 

animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microorganismos, bem como suas forrações; 

- Bolsas transfusionais vazias, ou com volume residual pós-transfusão. 

A5 - Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou 

escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou 

animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons. 

GRUPO B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco 

àsaúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade; 

- Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; 

imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando 

descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 

medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos 

Medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações; 

- Resíduos de saneantes, desinfetantes, resíduos contendo metais pesados; 

reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; 

- Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); 

- Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; 

- Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 

10.004da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 

GRUPO C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção 

especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria, ou 

não prevista; 

- Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com 

radionuclídeos, proveniente de laboratórios de análises clinica, serviços de 

medicina nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN-6.05. 
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GRUPO D: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico 

à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 

domiciliares. 

- papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de 

vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizado em anti-sepsia e 

hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares não classificados 

como A1; 

- sobras de alimentos e do preparo de alimentos; 

- resto alimentar de refeitório; 

- resíduos provenientes das áreas administrativas; 

- resíduos de varrição, flores, podas e jardins; 

- resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde. 

 

GRUPO E: Materiais perfuro cortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de 

barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas 

e laínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório 

(pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

 

Limpeza Pública 
 
A limpeza pública pode ser definida como o conjunto de procedimentos 

destinados a manter a limpeza das vias e dos logradouros públicos e que 

abrangem necessariamente, os serviços de varrição, roçada e capina em vias e 

logradouros. 

Ela deve permitir o adequado estado de limpeza de uma cidade sem prejudicar a 

qualidade do ambiente, inclusive na região que a circunda. 

 

A limpeza pública de um município pode ser dividida da seguinte maneira: 

 Limpeza regular de vias públicas; 

 Serviços especiais: 

 Capinação; 

 Limpeza bocas de lobo; 

 Limpeza de praias; 
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 Limpeza de áreas de feiras livres; 

 Remoção de animais mortos, etc.; 

 Vários aspectos estão relacionados com o intuito de manter uma cidade 

limpa, 

 desde suas ruas, praças até suas praias. Podem-se destacar os seguintes: 

 

Aspectos Sanitários 

Prevenir doenças resultantes da proliferação de vetores em depósitos de lixo nas 

ruas ou em terrenos baldios; 

Evitar danos à saúde resultantes de poeira em contato com os olhos, ouvidos, 

nariz e garganta. 

 

Aspectos estéticos 

Uma cidade limpa instila orgulho a seus habitantes, melhora a aparência da 

comunidade, ajuda a atrair novos residentes e turistas, valoriza os imóveis e 

movimenta os negócios. 

 

Acondicionamento, Coleta, Transporte e Transbordo 

O acondicionamento adequado dos resíduos sólidos, o sistema de coleta e 

transporte planejado e os diversos serviços complementares de limpeza urbana 

devem ser realizados com qualidade e produtividade, a mínimo custo. 

 

Acondicionamento 

 

Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em embalagens que atendam aos 

requisitos de acondicionamento local e estático do lixo. O correto 

acondicionamento do lixo é de responsabilidade do gerador, porém a 

administração municipal deve exercer funções de regulamentação, educação e 

fiscalização. 

O correto acondicionamento dos resíduos sólidos ajuda a evitar acidentes com 

materiais infectantes e cortantes, proliferação de insetos e animais indesejáveis e 

perigosos e ainda impacto visual e olfativo. 

O lixo, para ser coletado, deve ser colocado em um recipiente que permita o 

manuseio de certa quantidade acumulada, sendo a forma de acondicionamento 
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determinada pela quantidade, composição, tipo de coleta e freqüência. 

 

Coleta e Transporte 

 

Segundo a norma NBR 12980 (ABNT, 1993) os diferentes tipos de coleta do lixo 

são definidos da seguinte maneira: 

Coleta domiciliar (convencional) consiste na coleta dos resíduos gerados em 

residências, estabelecimentos comerciais, industriais, públicos e de prestação de 

serviço, cujos volumes e características sejam compatíveis com a legislação 

municipal vigente; 

Coleta de resíduos provenientes de varrição de ruas, praças, calçadas e demais 

equipamentos públicos; 

Coleta de feiras; 

Coleta de resíduos dos serviços de saúde, compreendendo hospitais, 

ambulatórios, postos de saúde, laboratórios, clinica veterinária, etc. 

A coleta especial consiste em recolher os resíduos que não são recolhidos 

regularmente, tais como, entulhos, animais mortos e podas de jardins. Ela deve 

ser programada para onde e quando houverem resíduos a serem removidos. 

A coleta seletiva do lixo é um sistema de recolhimento de matérias recicláveis, 

tais como papel, vidro, metal e plástico e materiais “orgânicos”, previamente 

separados na fonte geradora. As quatro modalidades de coleta seletiva são: 

domiciliar (porta a porta), postos de entrega voluntária, postos de troca e 

catadores. 

A coleta do lixo e seu transporte para as áreas de tratamento ou destinação final 

são ações do poder público municipal de grande visibilidade para a população, 

pois impedem o desenvolvimento de vetores transmissores de doenças. Para que 

o envolvimento ocorra de forma satisfatória o poder público deve garantir a 

regularidade da coleta, ou seja, os veículos coletores devem passar regularmente 

nos mesmos dias, locais e horários. 

 

Estação de Transbordo 

Muitas cidades buscam ações conjuntas para a destinação final dos resíduos 

sólidos, sendo que a maioria das vezes a solução adotada é o aterro sanitário. No 

entanto, considerando muitas vezes grande a distância percorrida pelos 

caminhões coletores até o aterro, torna-se necessário realizar o transbordo do lixo 
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com o intuito de armazenar provisoriamente os resíduos em um local adequado, 

para posteriormente serem encaminhados ao aterro em caminhões com maior 

capacidade de armazenamento. 

 

Em síntese, as estações de transbordo (transferência) são pontos intermediários, 

onde o lixo coletado é passado de caminhões de médio porte (coletores) para 

carretas de maior porte, com capacidade de transportar o equivalente a cerca de 

três caminhões coletores até o local de destinação final (aterro). 

 

As estações de transbordo devem ser situadas em locais estratégicos da cidade, 

permitindo que os caminhões coletores descarreguem rapidamente e voltem para 

o roteiro de coleta, permitindo maior velocidade de retirada do lixo das ruas. Por 

outro lado, deve-se tomar cuidado com cuidado com os inconvenientes que um 

local de armazenagem de lixo, mesmo que temporário, pode causar na 

vizinhança. 

 

Tratamento e Disposição Final 

Reciclagem 

Reciclagem é o resultado de uma série de atividades, pela qual materiais que se 

tornariam lixo, ou já estão no lixo, são desviados, coletados, separados e 

processados para serem usados novamente como matéria-prima na manufatura 

de novos produtos. Portanto, a segregação de materiais do lixo tem como objetivo 

principal a reciclagem de seus componentes. 

Entre os benefícios da reciclagem destacam-se: 

 Diminuição da quantidade de lixo a ser aterrada; 

 Preservação dos recursos naturais; 

 Economia de energia; 

 Diminuição de impactos ambientais; 

 Novos negócios; 

 Geração de empregos diretos e indiretos. 

Além da reciclagem convencional dos resíduos domiciliares, deve-se ressaltar a 

reciclagem de resíduos da construção civil. O processo de reciclagem de entulho, 

para a obtenção de agregados, basicamente envolve a seleção dos materiais 

recicláveis do entulho e a trituração em equipamentos apropriados. 
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Deve-se ressaltar que a reciclagem é uma atividade econômica que deve fazer 

parte de um conjunto de ações integradas que visam um melhor gerenciamento 

dos resíduos. 

 

Compostagem 

A compostagem é uma forma de processamento do lixo através da reciclagem de 

matéria orgânica por meio da decomposição dos restos de origem vegetal e 

animal presentes no lixo. Como resultado deste processo tem-se um composto 

orgânico rico em nutrientes que pode ser aplicado ao solo para melhorar suas 

características, sem ocasionar riscos ao meio ambiente. 

No meio rural, há muito tempo a compostagem é praticada, utilizando-se de 

restos de vegetais e esterco animal. Também, pode-se utilizar a fração orgânica 

do lixo domiciliar, mas de forma controlada em usinas de triagem e compostagem. 

No contexto brasileiro, a compostagem tem grande importância, uma vez que é 

grande o percentual de matéria orgânica no lixo municipal. 

 

Vantagens da compostagem: 

 Redução do lixo destinado ao aterro, ocasionando a economia do mesmo; 

 Aproveitamento agrícola de matéria orgânica; 

 Reciclagem de nutrientes para o solo; 

 Processo ambientalmente seguro, se for bem monitorado; 

 Eliminação de patógenos; 

 Economia em tratamento de efluentes no aterro. 

 

O processo de compostagem é realizado através da decomposição aeróbia da 

matéria orgânica que ocorre por ação de agentes biológicos microbianos na 

presença de oxigênio, necessitando de condições físicas e químicas adequadas 

para levar a obtenção de um produto de boa qualidade (composto). A usina de 

compostagem só deve processar o lixo domiciliar e comercial do município. 

Eventualmente pode processar poda de jardim, desde que devidamente 

trituradas. Jamais deve processar os resíduos de varrição, nem tampouco os 

resíduos dos serviços de saúde, devendo estes serem encaminhados para aterro 

e incineração, respectivamente. 
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Aterro Sanitário 

O aterro sanitário é uma forma de disposição final de resíduos sólidos urbanos no 

solo, mediante confinamento em camadas cobertas com material inerte, 

geralmente solo, segundo normas operacionais específicas, de modo a evitar 

danos ou riscos a saúde pública e a segurança, minimizando os impactos 

ambientais. 

Esta técnica utiliza princípios de engenharia para confinar o lixo em uma área, a 

menor possível, por meio de compactação, cobrindo-a diariamente com camadas 

de terra, e ainda possibilitar a previsão e controle dos problemas que poderiam 

ser causados pelos líquidos e gases produzidos no aterro, pelo efeito da 

decomposição da matéria orgânica. 

Suas principais vantagens são Baixos custos de investimento, operação e 

manutenção; É um método completo e definitivo de disposição, podendo receber 

todo o tipo de lixo, usualmente gerado em ambientes urbanos exceto os de classe 

I; Essencialmente, emprega mão de obra de baixa qualificação; Recupera áreas 

consideradas improdutivas ou marginais, tornando-as úteis, em especial para 

recreação. 

Incineração 

A incineração é um processamento do lixo através de tratamento térmico dos 

resíduos sólidos municipais e dos resíduos dos serviços de saúde, sendo feita a 

temperaturas acima de 800°C. Os gases de combustão devem-se manter a 

1200°C por cerca de 2 segundos, com excesso de ar e turbulência elevados a fim 

de garantir a conversão total dos compostos orgânicos presentes nos resíduos a 

gás carbônico e água. Os teores de oxigênio nos gases de combustão emitidos 

na chaminé devem ficar acima de 7% em volume. 

As vantagens da incineração dos resíduos sólidos são: 

1. Redução drástica do volume a ser descartado: a taxa de redução média em 

massa é de 70% e de volume 90%, diminuindo o volume destinado ao aterro; 

2. Redução do impacto ambiental: com as novas tecnologias de limpeza de gases 

de combustão, os níveis de emissão de poluentes podem ficar abaixo do 

observado em processos de combustão convencionais, bem como contribuir para 

a minimização do efeito estufa, devido a combustão de materiais de fontes 

renováveis e a redução na emissão de gás metano e contaminação de lençóis 

freáticos observados em aterros; 
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3. Recuperação de energias: parte da energia contida nos resíduos pode ser 

recuperada para a gera ão de energia el trica e/ou vapor d’ gua; Destoxicação: 

empregando boas técnicas de combustão, produtos orgânicos tóxicos podem ser 

destruídos. 

 

As principais desvantagens da incineração de resíduos são: 

1. Custo elevado: a incineração apresenta custos elevados de instalação e 

operação, no entanto, este custo nas grandes metrópoles com baixas 

disponibilidades de área adequada, está se aproximando do custo de disposição 

em aterros sanitários; 

2. Exigência de mão de obra qualificada: os processos de incineração, 

independente do porte da unidade, exigem pessoal qualificado para garantir a 

qualidade da operação; 

3. Presença de materiais nos resíduos que geram compostos tóxicos e corrosivos: 

alguns materiais como pilhas, plásticos e etc., liberam compostos tóxicos e ácidos 

que não podem ser eliminados por boas técnicas de combustão, exigindo a 

instalação de um sistema de limpeza de gases. 

 

5.4.5. Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos Gerados no 

Município: ( Inciso I do Parágrafo 1º do Artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404 de 

23/12/2010 ). 

 
5.4.5.1. Aspectos Sócio Econômicos: 

 
I- Contextualização: 

 
No contexto de resíduos sólidos observa-se os elevados custos na coleta e 

destinação dos resíduos sólidos da zona urbana, elevados custos em horas de 

máquinas “pesadas”, pagas pela prefeitura municipal, para limpeza pública, 

aumento do custeio na fiscalização pelo município e crescimento nos custos 

operacionais e de manutenção de um do aterro sanitário, bem como a diminuição 

da vida útil dos aterros. Somam-se ainda aos custos operacionais os gastos com 

equipamentos, veículos e máquinas da coleta de lixo.  
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II- Cooperativas e Associações de Catadores 

( Inciso IX do Parágrafo 1º do Artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404 de 23/12/2010 ). 

No município não existe programas sociais e ações voltadas à participação de 

cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

formadas por pessoas físicas de baixa renda. 

O que se verifica na zona urbana, são poucas pessoas que coletam resíduos 

recicláveis ou reutilizáveis.  Segundo o Departamento de Meio Ambiente da 

Prefeitura, o número de catadores autônomos, não viabiliza a implantação de uma 

Associação ou  Cooperativa. 

  
5.4.5.2. Soluções Consociadas com Municípios da Região: 
 ( Inciso III do Parágrafo 1º do Artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404 de 23/12/2010 ). 
 

 
Os problemas de manejo dos resíduos sólidos são comuns a todos os municípios 

da região, os quais são gerados pela falta de infra estrutura operacional para o 

manejo e destinação dos resíduos sólidos. 

A prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste, é integrante do Consórcio de 

Desenvolvimento Sócio, Econômico e Ambiental do Vale do Guaporé – CIVAG. 

O Consórcio busca soluções consorciadas da cadeia dos resíduos sólidos, 

visando reduzir custos e gerenciar os resíduos de forma organizada e eficiente.  

Quanto a situação técnica, operacional e financeira no setor de resíduos sólidos 

dos municípios que fazem parte do Consórcio, em geral, são carentes e dispõem 

de poucos recursos para investimentos no setor, portanto, são dependentes de 

transferências de recursos do estado e da união. 

 
 
5.4.5.3. Legislações, Resoluções e Normas Técnicas que versam sobre os 
Resíduos Sólidos. 
 
O município, não tem leis específicas que trata do gerenciamento do resíduos 

sólidos, alguns mecanismos legais são estabelecidos no Código de Vigilância 

Sanitária e na Lei Ambiental.  Havendo falta ou deficiência na legislação 

municipal, para determinadas situações, o município respalda-se nas Legislações 

superiores em vigor. 

 
A gestão integrada do sistema de limpeza urbana no município pressupõe o 

envolvimento da população e o exercício político sistemático junto às instituições 
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vinculadas a todas as esferas dos governos municipais, estaduais e federal que 

possam nele atuar. 

Com relação aos resíduos sólidos, existe um grande arcabouço legislativo que 

trata deste tema.   A seguir encontram-se algumas legislações e normas técnicas 

pertinentes ao assunto. 

 

Lei nº 12.305, de 02/08/2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei 9605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

 

Decreto n º 7.404, de 23/12/2010. Regulamenta a Lei nº 12.305, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos 

Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providencias. 

 

Lei n° 10.308, de 20/11/2001, dispõe sobre a seleção de locais, a construção, o 

licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a 

responsabilidade civil e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos 

radioativos, e dá outras providências. 

 

Resolução CONAMA n° 303, de 29/10/2002, dispõe sobre o Inventário Nacional 

de Resíduos Sólidos Industriais. 

 

Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as 

ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. 

 

Resolução CONAMA n° 23, de 12/12/1996, regulamenta, no território brasileiro, a 

aplicação das disposições da Convenção da Basiléia, definindo os resíduos cuja 

importação e/ou exportação são permitidas ou proibidas, bem como as condições 

para que estas se realizem. 

 

Resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT-MT n° 420, de 

12/02/2004, aprova as Instruções Complementares para Fiscalização de 

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos no Âmbito Nacional. 
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RDC ANVISA 306, de 25/11/2004, dispõe sobre o regulamento técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

 

Resolução CONAMA nº 275, de 25/04/2001, estabelece código de cores para 

diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva. 

 

Resolução CONAMA nº 257, de 30/06/99, disciplina o descarte e o gerenciamento 

ambientalmente adequado de pilhas e baterias usadas, no que tange à coleta, 

reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final. 

 

Resolução CONAMA nº 258, de 26/08/99, determina que as empresas fabricantes 

e as importadoras de pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar destinação 

final, ambientalmente adequada, aos pneus inservíveis existentes no território 

nacional. 

 

Resolução CONAMA nº 316, de 29/10/2002, dispõe sobre procedimentos e 

critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. 

 

Resolução CONAMA nº 308, de 21/03/2002, dispõe sobre o Licenciamento 

Ambiental de sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados 

em municípios de pequeno porte. 

 

Resolução CONAMA nº 283 de 12/07/2001 dispõe sobre o tratamento e a 

destinação final dos resíduos dos serviços de saúde 

 

Resolução - RDC nº 33, de 25/02/2003, aprova o Regulamento Técnico para o 

Gerenciamento de Resíduos de serviços de saúde 

 

Resolução CONAMA nº 334 de 03/03/2003, dispõe sobre os procedimentos de 

licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de 

embalagens vazias de agrotóxicos. 
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Normas Técnicas 

 

ABNT/NBR 7500 - Símbolos de risco e manuseio para o transporte e 

armazenamento de material. 

ABNT/NBR 9191 - Especificação. Sacos plásticos para acondicionamento. 

ABNT/NBR 9195 - Métodos de ensaio. Sacos plásticos para acondicionamento. 

ABNT/NBR 9196 - Determinação de resistência a pressão do ar. 

ABNT/NBR 9197 - Determinação de resistência ao impacto de esfera. Saco 

plástico para acondicionamento de lixo - determinação de resistência ao impacto 

de esfera. 

ABNT/NBR 13055 - Determinação da capacidade volumétrica. Saco plástico para 

acondicionamento - determinação da capacidade volumétrica. 

ABNT/NBR 13056 - Verificação de transparência. Filmes plásticos para sacos 

para acondicionamento - verificação de transparência. 

ABNT/NBR 13853 - Requisitos e métodos de ensaio para coletores para resíduos 

de serviços de saúde perfurantes ou cortantes. 

ABNT/NBR 12980 - Define termos utilizados na coleta, varrição e 

acondicionamento de resíduos sólidos urbanos. 

ABNT/NBR 13221 - Especifica os requisitos para o transporte terrestre de 

resíduos, de modo a evitar danos ao meio ambiente e a proteger a saúde pública. 

ABNT/NBR 13332 - Define os termos relativos ao coletor-compactador de 

resíduos sólidos, acoplado ao chassi de um veículo rodoviário, e seus principais 

componentes. 

ABNT/NBR 13463 - Classifica a coleta de resíduos sólidos urbanos dos 

equipamentos destinados a esta coleta, dos tipos de sistema de trabalho, do 

acondicionamento destes resíduos e das estações de transbordo. 
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5.4.5.4. Estrutura Administrativa, Operacional, Fiscal e Gerencial:  
 
O Município de Conquista D’Oeste, tem uma estrutura administrativa que cumpre 
com algumas questões básicas de uma Política Pública de Gestão dos Resíduos 
Sólidos, distribuídas por diversos órgãos municipais, porém, sem que haja a 
necessária interlocução entre eles no que se refere à consolidação de um banco 
de dados que os direcione com planos de metas para curto, médio e longo prazo.  
 
A mais importante é a falta de um banco de dados consolidado e informações 
sistematizadas e atualizadas disponíveis para uso cotidiano dos gestores; a 
maioria das operações envolvendo resíduos sólidos, suas quantidades por 
atividade e tipo de resíduos. A falta de informações atualizadas  impossibilitam 
alimentar o Banco de dados do SINIS – Sistema Nacional de Informações do 
Saneamento/ Ministério das Cidades e SINIR, SINISA e SINIMA a ser gerenciado 
pela Sistema Nacional do Meio Ambiente;  

A estrutura operacional dos resíduos sólidos do município é gerenciada pela 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. O setor de Coleta, manejo e 
Destinação dos Resíduos Sólidos funciona de maneira precária e deficiente, 
devendo ser  organizado e implementado.   Quanto a fiscalização ambiental, o 
município não dispõe em seu quadro de pessoal, fiscais ambientais. 
 

 
5.4.5.5. Programas e Ações de Educação Ambiental: 

( Inciso VIII do Parágrafo 1º do Artigo 51 do Decreto Federal nº 7.404 de 23/12/2010 ). 

No município, eventualmente realiza campanhas de Educação Ambiental, são 
iniciativas da Secretaria Municipal de Saúde, a qual centraliza suas ações na 
Prevenção e Controle do Mosquito da Dengue, limpeza de lotes urbanos, 
campanhas de Educação Sanitária no manejo de águas pluviais, abastecimento 
de água e esgotamento sanitário.  A prefeitura tem capacidade de mobilização 
social e operacional para a execução dos Programas de Educação Ambiental,  
por intermédio das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, 
Educação e Desenvolvimento Sustentável.   No município também circula o Jornal 
“ Folha Regional” que divulga as atividades da administração municipal, também 
conta com uma emissora local de rádio (Comunitária), que poderão contribuir na 
divulgação e informação dos Programas de Educação Ambiental  Quanto as 
campanhas educativas de não geração, redução, reutilização e reciclagem de 
resíduos sólidos, são realizadas nas escolas municipais, de forma aleatória. 
 

5.4.5.6. Manejo dos Resíduos Sólidos 
 
O município de Conquista D’Oeste administra os serviços de manejo dos resíduos 

sólidos urbanos, englobando varrição, coletas, tratamento e disposição de 

resíduos de diferentes origens, assim como: resíduos domiciliares orgânicos e 

recicláveis, da varrição, da capina e roçada, poda, corte de raízes e supressão de 

árvores, de animais mortos, resíduos da construção civil e volumosos.     
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A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos é responsável pela 

execução dos serviços de coleta e disposição final dos resíduos sólidos, 

disponibilizando pessoal, veículos, máquinas e equipamentos próprios.   

 

5.4.5.7. Dados gerais e caracterização dos resíduos sólidos do 

município 

Quadro-XVI: Geração dos Resíduos Sólidos. 
 

GERAÇÃO 

 
UNIDADES 

INDICADORES 

 
TOTAL 

 

Geração Per Capita 

 

Gramas / hab / dia 

 

*0,621 

 

Produção Diária de Lixo 

 

kg / dia 

 

1.275 

 

Volume de Lixo Produzido 

 

M³ / dia 

 

**5,79 

 

Quantidade de Lixo Coletado 

 

% 

 

100 

*  SNIS,2014 e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Maio de 2015. 
**Considerando o valor padrão da FUNASA para cálculo de frotas que é de 220kg/m

3
. 

 

Historicamente o volume per capta de resíduos sólidos gerados pela 

população urbana não ultrapassou os parâmetros nacionais, os dados foram 

levantados mediante informações disponibilizadas pelo SNIS e Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços Públicos.  

 
5.4.5.8. Distribuição dos resíduos sólidos por classe geradora diária 

 

Quadro-XVII: Resíduos Sólidos por classe. 

 
TIPO DE GERADOR 

 

 
QUANTIDADE 

KG 

 
PERCENTUAL % 

Domiciliares e Comerciais 459.000 60,32 

Especiais 30.000 3,94 

Entulhos da Construção Civil 140.000 18,40 

Podas e Varrições 132.000 17,34 

TOTAL 761.000 100,00% 

 
Obs: Integram o grupo de Lixos Especiais: o Lixo Hospitalar, Farmácias, Pilhas, Baterias e outros correlatos. 
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5.4.5.9. Coleta seletiva do lixo 

Desde o ano 2014 foi implantado no Município o processo de coleta 

seletiva que ocorre em duas etapas. A população faz a prévia seleção dos 

resíduos entre recicláveis e orgânicos, após a coleta os materiais são 

encaminhados para uma área de triagem e transbordo para separação dos 

recicláveis por categoria, essa tarefa é realizada hoje por apenas uma pequena 

equipe de catadores que são responsáveis também pela venda dos materiais, 

destinando-os de forma correta para empresas demandantes destes materiais. Já 

o lixo orgânico e não reciclável são alocados separadamente, o lixo orgânico está 

sendo utilizado no processo de compostagem e produção de adubo no Viveiro 

Municipal, já os materiais não recicláveis são destinados para o Município de 

Vilhena-RO através da empresa terceirizada MFM Soluções Ambientais a qual 

possui transporte e aterro sanitário adequado. Os custos são fixos sobre a 

tonelada e o frete acordados em contrato.   A solução para o lixo não reciclável 

surgiu de uma oferta viabilizada pelo Consórcio CIDESA - Vale do Guaporé e 

tornou-se a solução temporariamente mais vantajosa já que o custo para 

construção e manutenção de um aterro sanitário próprio é inviável para o 

Município, a solução seria a construção do aterro de forma consorciada. 

Além do programa de coleta seletiva o Município conta ainda coleta 

diferenciada dos resíduos sólidos dos serviços de saúde e de alguns resíduos 

especiais como lâmpadas e pilhas.  O serviço de coleta de resíduos da saúde é 

terceirizado através da empresa MOURA e PAZ LTDA também do município de 

Vilhena-RO, a mesma  possui veículo e local para transporte e destinação de 

forma adequada. A Prefeitura acompanha e fiscaliza a coleta diferenciada, feita 

por executores externos.   Quanto aos resíduos especiais a Prefeitura Municipal 

realizou de forma integrada com a campanha de coleta seletiva a conscientização 

da população e dos empresários responsáveis por estabelecimentos comerciais 

de produtos dependentes de logística reversa e intensificou a fiscalização desses 

materiais com base no Decreto nº 7.404/2010 mais especificamente em seu artigo 

33 do Sistema de Logística Reversa, esse estabelece que fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, seus resíduos e 

embalagens, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e 

embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista 

e produtos eletroeletrônicos e seus componentes, são obrigados a organizar e 
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implementar o sistema de logística reversa, mediante o retorno dos produtos após 

o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos. 

A prefeitura não dispõe de Banco de Dados e Informações sobre a geração 

dos resíduos sólidos especiais e passíveis de reversão. O quadro a seguir 

apresenta as estimativas da geração anual dos resíduos especiais em Conquista 

D’Oeste baseado em estimativas nacionais. 

5.4.5.10. Estimativas da geração anual dos resíduos especiais em Conquista 
D’Oeste. 

Quadro-XVIII: Estimativas de Resíduos da Cadeia da Logística Reversa 
 

 
 

Tipo de Resíduo 

 
 

Quantidade 
Gerada 

Ano 

 
 

Embasamento 
Das Estimativas 

 

 
Agrotóxico 

 

 
 2.600 Kg 

 
-------------- 

 
 

Eletrodomésticos 

 
 

8.801 Kg 

 
Conforme dados disponibilizados pela 
Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM, 
2009) a produção de lixo eletroeletrônico per 
capta no Brasil é de 2,6 kg. 

 
 
 
 
 

Lâmpadas Fluorescentes 

 
 
 
 
 

  5.078 
Unidades/ano 

 
Conforme dados da Associação Brasileira de 
Indústria da Iluminação (ABILUX), em 2011 e 
2012 foram comercializados 600 milhões de 
lâmpadas, considerando fluorescentes, led, 
dentre outras. Ressaltando que os dados se 
referem para dois anos, temos uma estimativa 
anual de comercialização de 300 milhões de 
lâmpadas. A população brasileira em 2012 
situou-se em torno de 200 milhões de 
habitantes, logo estimamos um consumo per 
capta de 1,5 lâmpadas. 

 
 
 

Pneus 

 
 
 

10.736 
unidades/ano 

 
Segundo dados da Associação Nacional da 
Indústria de Pneumáticos (2012), foram 
produzidos e importados, um total de 67,9 
milhões de pneus no Brasil, que para uma 
população média de 200 milhões, representa 
consumo per capta de 0,34 pneus. 
Frota municipal é de 1.342 veículos. 

Hospitalar 600 Kg/Ano  Firmado em contrato com empresa 
terceirizada. 

 
 
 
 

Óleos Lubrificantes 

 
 
 
 

5.078 
Unidades 

 
Conforme dados do IPEA (2012), são 
comercializados anualmente, 305 milhões de 
embalagens de óleos de lubrificantes para 
distintas finalidades, sendo que sua 
composição é de PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade).  
Nessas condições, o consumo per capta 
brasileiro/ano, situa-se em torno de 1,5 
embalagens. 
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Agrotóxicos: Estes produtos são fiscalizados pelo Estado através do 

INDEA/SEMA. Sua destinação é o Posto de Recebimento da Associação das 

Revendas de Produtos Agropecuários de Pontes e Lacerda – ARPAL, que por 

sua vez está associada ao INPEV – Instituto Nacional de Processamento de 

Embalagens Vazias, instituto fiscalizador que trabalha atendendo a Resolução nº 

334 do CONAMA que versa sobre a recepção, abrigo e destinação desses 

materiais. Cada produtor rural ao apresentar suas embalagens nessas unidades 

recebem um recibo de confirmação de entrega. 

 

Pneus: O volume de pneus descartáveis dificilmente atinge quantidade suficiente 

para uma carga de logística reversa ou para um comprador potencial, isso ocorre 

porque hoje esses pneus muitas vezes são utilizados dentro do próprio município 

pelos produtores rurais ou pela Prefeitura Municipal em parceria com a 

Associação de Artesão em cursos e na confecção de cadeiras e mesas. O 

matéria recolhido tem sido armazenado e protegido pela Secretaria Municipal de 

Obras para destinação e correto armazenamento evitando proliferação de 

mosquitos pelo acúmulo de água nesses materiais. 

 

Materiais Ferrosos: Não há dados seguros a serem informados, pois grande 

parte das oficinas, metalúrgicas e empresas afins não tem licenciamento 

ambiental e assim não tem contratada empresa para gerenciamento destes 

resíduos. O município possui conhecimento de apenas um catador desse tipo de 

material. 

 

Pilhas: Com a campanha de coleta seletiva e educação para a logística reversa o 

município conseguiu instalar alguns pontos de coleta nos principais pontos 

comerciais desses produtos, ficando sob responsabilidade destes a devolução 

aos fornecedores. Ocasionalmente há indícios desses produtos nos processos de 

coleta seletiva sendo observado significativa redução da destinação incorreta pela 

população e comerciantes. 

 

Baterias: As baterias automotivas são recolhidas pelos fornecedores que 

atendem uma única auto elétrica no município. Quando este tipo de material é 

substituído em outro município ele permanece no estabelecimento de origem.  
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Quanto as baterias de equipamentos de informática e eletrônicos essas são 

destinadas aos pontos comerciais desses tipos de produtos. A prefeitura também 

promove o recolhimento destes produtos.  

 

Luminárias Florescentes/Mercúrios: Este tipo de material é destinado às casas 

de materiais de construção e equipamentos elétricos existentes no município que 

por sua vez são responsáveis pela logística reversa aos fornecedores. 

Ocasionalmente há indícios desses produtos nos processos de coleta seletiva 

sendo observado significativa redução da destinação incorreta pela população e 

comerciantes. 

 

Lixo Hospitalares/Farmácias: O serviço de coleta de resíduos da saúde é 

terceirizado através da empresa MOURA e PAZ LTDA também do município de 

Vilhena-RO, a mesma  possui veículo e local para transporte e destinação de 

forma adequada. A Prefeitura acompanha e fiscaliza a coleta diferenciada, feita 

por executores externos.  

 

Lixo da Construção Civil: A coleta é realizada pela Prefeitura Municipal que por 

sua vez não tem cobrado pelos serviços.  

 

Nota:  A prefeitura tem a responsabilidade de fazer o monitoramento e 

fiscalização da gestão dos resíduos passíveis de logística reversa, através da 

Secretaria Municipal de Administração, Desenvolvimento Sustentado e Secretaria 

Municipal de Saúde. O município não tem lei específica que obriga os 

revendedores de produtos que dão origem aos resíduos especiais a disponibilizar 

aos consumidores o serviço de recebimento dos referidos resíduos no próprio 

estabelecimento, para posterior envio ao importador ou fabricante. A prefeitura 

deverá implantar programas específicos de gerenciamento dos resíduos especiais 

e criar a Lei municipal de Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos. 
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5.4.5.11. Empresas Prestadoras de Serviços, Industrias, Comerciantes, e Distribuidoras 

de Produtos da Cadeia Logística Reversa, existentes no município. 

 

Ramo de Atividade 

Quantidade 

Empresas 

Comerciantes de Produtos Agrotóxicos 2 

Hospitais 0 

Farmácias 2 

Postos de Saúde 2 

Laboratório de Análises Clínicas 1 

Comerciantes de Pneus 0 

Comerciantes de Baterias Automotivas 2 

Comerciantes de Pilhas 9 

Comerciantes de Eletrodomésticos 2 

Postos de Combustíveis 2 

Comerciantes de Luminárias Florescentes/Mercúrios 2 

Oficinas Mecânicas 3 

Borracharias 2 

Auto Elétrica 1 

Construtoras 1 

Fonte: Setor de Tributação/Prefeitura, Maio de 2015 

 

5.4.5.12. Coleta e transporte 

A coleta é realizada pelo poder público apenas no perímetro urbano, não 

havendo controle sobre o lixo rural. 

Conforme já relatado percebe-se a necessidade de aumentar o alcance da 

coleta e transportes de Resíduos Sólidos Urbanos e Rural, principalmente nos 

núcleos rurais de Santa Clara, São José e São Sebastião.  

uma vez que até mesmo o perímetro urbano é deficiente em quantidade de 

pessoas e caminhões bem como em suas qualificações. 

 

5.4.5.13. Destinação e disposição final 

Os resíduos sólidos urbanos tem como destino final empresas 

especializadas na reciclagem, logística reversa, incineração (hospitalar) ou  

finalmente ao aterro controlado. 
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5.4.5.14.  Custos Realizados em 2014/2015, Coleta e Destinação dos Resíduos Sólidos. 

 
Elemento de Despesa 

 

 
R$ 

 
Serviços de Limpeza 

 
67.908,00 

 
Serviços de Coleta 

 
103.312,94 

 
Serviços de Coleta e Destinação de Lixo Hospitalar 

 
6.960,00 

 
Serviços de Destinação de Resíduos Sólidos 

 
66.672,00 

 
Total 

 
244.852,94 

Fonte: Setor Contábil, Frotas, Recursos Humanos, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 2015. 

 

5.4.5.15. Frota de veículos e máquinas disponíveis para os serviços de 

coleta e destinação dos resíduos sólidos 

 

Quadro-XIX: Frota para coleta e destinação dos resíduos sólidos. 

 

Tipo de Veículo/ Máquina 

Ano 

Fabricação 

Quantidade 

CAPACIDADE 

Caminhão Basculante 2003 14 m
3
 

Retroescavadeira 2007 Apoio  

Pá Carregadeira 2004 Apoio 

 
Observações sobre a Frota:  

 

A frota é insuficiente, inadequada e muito antiga. São veículos e máquinas 

improvisadas que não atendem normas de segurança tão pouco a salubridade de 

operadores e servidores responsáveis pela coleta.  

 

5.4.5.16. Pessoal envolvida nos serviços de limpeza e coleta dos 

resíduos sólidos 
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Quadro-XX: Quadro de Pessoal envolvida nos serviços de limpeza e coleta 

dos resíduos sólidos 

 
 

Serviços de Limpesa 

 
Quantidade de Trabalhadores 

Vínculo 

Empresas 
Contratadas 

 
Prefeitura 

 
Coletor Braçal 

 
---- 

 
3 

 
Motorista 

 
---- 

 
1 

 
Varrição 

 
__ 

 
2 

 
Capina e Roçada 

 
1 

 
1 

Administração 
( Planejamento e Fiscalização ) 

 
__ 

 
1 

 

5.4.5.17. Tarifação dos serviços de coleta de lixo 

O Código Tributário Municipal não prevê cobrança de serviços de Limpeza 
Urbana, tanto para a coleta de lixo, como para resíduos de podas,resíduos verdes 
ou da construção civil.    
 
5.4.5.18. Competências e responsabilidades 

Em se tratando de competências e Responsabilidades, ao município 

compete a fiscalização dos resíduos que devem fazer a logística reversa, a 

fiscalização e o controle sobre a correta separação do lixo pela população e pelo 

comércio obedecendo ao cronograma semanal de materiais recicláveis, orgânicos 

ou não recicláveis, é de responsabilidade do município coletar o lixo de forma a 

manter a seletividade dos materiais, dar destinação correta e apoiar aos 

catadores na destinação final desses materiais. Já o usuário dos serviços púbicos 

é responsável pela correta separação dos materiais, contribuir para a logística 

reversa, fiscalizar os demais usuários e o executivo municipal quanto a 

destinação final. 

 5.5. Doenças Relacionadas com a falta de saneamento 

Em geral as doenças relacionadas com a falta de saneamento se 

proliferam em ambientes de água parada, em lixos depositados de forma 

inadequada, em locais sem drenagens de águas, em rios poluídos, em 

instalações sanitárias precárias, em locais sem rede pública de esgoto, contatos 
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com solos contaminados e outros agravos.     Dentre as doenças associadas à 

falta de saneamento, estão relacionadas no quadro seguinte:  

 
 
 

Quadro- XXI: Principais doenças caudadas por falta de Saneamento nos últimos 03 
Anos 

 

 
 

TIPO DE DOENÇA 

 
Nº DE CASOS / ANO 

 
MORTALIDADE 

  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Amebíase 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Dengue 

 
02 

 
80 

 
04 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Febre  tifoide 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Malária 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Febre Amarela 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Hepatite 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Esquistossomose 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Leptospirose 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Cólera 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Diarreia 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Giardíase 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Cisticercose 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Teníase 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Poliomielite 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
ascaridíase 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
ancilostomíase 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde- Janeiro de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste 
Plano Municipal de Saneamento Básico 

Diagnóstico do Saneamento Básico 
 

106 

 

 
 
 
 

5.6. Relatório Síntese de leitura Comunitária da Realidade Rural: 
Reunião Comunitária da Zona Rural 

Data: 17/07/2014 
 
 
5.6.1. Evento: Reunião de Leitura Comunitária da Zona Rural, visando identificar 
problemas e necessidades rurais para os setores de Saneamento Básico e Meio 
Ambiente.  
 
5.6.2. Local: Câmara de Vereadores de Conquista D’Oeste, 
 
5.6.3. Recursos Instrucionais utilizados no evento: 
  
5.6.4. Audivisuais – Datashow,  
 
5.6.5. Cartelas divididas em temas ( abordagens de Problemas e Soluções ), 
 
5.6.6.  Sonorização, 
 
5.6.7.  Metodologia: 
 
A metodologia aplicada foram: 
 

 4.1- Palestra de Informações e Esclarecimentos, 
 

 4.2- Preenchimento das Cartelas Temáticas pelos participantes, 
 

 4.3 – Discussões dos temas levantados pelos participantes da plenária, 
 

 4.3- Sistematização das Informações Coletadas 
 
 
5.6.8. Conclusão: 
 

Participaram do evento 26 pessoas, entre elas, lideranças de 

Assentamentos Rurais, Representantes de Comunidades Indígenas, produtores 

rurais e autoridades.      A reunião foi produtiva, em razão da excelente 

participação dos presentes, sendo na maioria líderes rurais. 

 
 
 
 
 
 



Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste 
Plano Municipal de Saneamento Básico 

Diagnóstico do Saneamento Básico 
 

107 

 

 
 
 
 
 
 

5.6.9- SISTEMATIZAÇÃO DOS TEMAS 
                LEITURA COMUNITÁRIA RURAL– 17/07/2014 

 
 

PRIORIDADE 

 

PROBLEMAS / DIFICULDADES 
NECESSIDADES 

 

SOLUÇÕES PROPOSTAS 

 

 

1 

 

Abastecimento de Água: 

O sistema de abastecimento de água 
da Comunidade de Santa Clara, é 

ineficiente; 

Falta abastecimento de água na 
comunidade de Sararé - I 

 

Substituição dos Canos de Distribuição 

Construir um Poço Artesiano 

 

 

2 

 

Pontes de Madeira em péssimas 
condições de uso, 

Em algumas glebas necessitam 
construir pontes e bueiros 

 

Reformar as Pontes Existentes; 

Construir novas pontes de concreto; 

 

3 

 

 

Estrada Rural em péssimas 
condições de trafegabilidade 

 

 

Recuperar e Manter de forma permanente 
as estradas rurais; 

Viabilizar projetos junto ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Coleta e Destinação do lixo 

 

Buscar soluções associadas com outros 

municípios da região,. 

 

Implantar o Aterro sanitário ou contratar 

empresa especializada para coletar e destinar 

o lixo urbano 

 

Implantar a coleta seletiva do lixo 

 

Implantar Programas de Educação Ambiental 

 

 

 

5 

 

Falta de recuperação e urbanização do 

entorno do Córrego da Saúde 

 

Regularização fundiária 

Viabilização de recursos para as ações. 

 

6 

 

Ocupação desordenada com degradação 

das áreas de preservação permanente 

 

Projetos de recuperação ambiental 

Mapear as bacias hidrográficas. 
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5.6.10-  Ações Públicas Necessárias para as Comunidades Indígenas 
 

 

PRIORIDADE 

 

 

PROBLEMAS / 
DIFICULDADES  
NECESSIDADES 

 

SOLUÇÕES PROPOSTAS 

 

1 

 

Saneamento Básico 

Levar água de qualidade às aldeias, 
executar e educar os povos indígenas 
para o escoamento sanitário de forma 
ambientalmente correta, bem como a 
Coleta e destinação do lixo domiciliar 

 

2 

 

Construir Unidades 
Habitacionais Indígenas  

Viabilizar a Construção de Unidades 
Habitacionais nos moldes à sua origem 

e condições de habitat natural. 

Firmar parcerias com o Governo 
Federal / Programas Habitacionais – 

Fundo Nacional da Habitação 

 

 

3 

 

 

Construir, Recuperar e Manter 
as Estradas Rurais 

 

Intensificar os trabalhos da Secretaria 
Municipal de Obras e firmar parcerias 

junto às Secretarias de Estado e 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
a fim de melhorar a malha rodoviária 

rural 

 

4 

 

Implantar Rede de Energia – 
Aldeias Parecis e Serra da 

Borda 

 

Fazer Gestão Pública junto ao 
Ministério de Minas e Energia, a fim de 
viabilizar o programa” luz para todos” 
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5.6.11. Vista Parcial da Reunião Comunitária da Zona Rural 
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5.6.12. Vista Parcial da Plenária 
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