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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente documento configura-se no novo Plano Local de
Saneamento Básico do Município de Guarapuava (PMSB) previsto para o
período 2018/2021, coincidente com o Plano Plurianual, conforme prevê a Lei
11.445/07.
O novo PMSB abrange os serviços de abastecimento de água potável
e esgotamento sanitário, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
a drenagem e manejo das águas pluviais, apresentado para discussão e
aprovação pelo Município, conforme previsto na Lei Federal Nº 11.445/07.
O Município de Guarapuava possui PMSB elaborado em 2012. A
revisão para o referido Plano é prevista a cada 4 anos e de acordo com a
Legislação Federal devem ser elaborados com horizonte de 20 (vinte) anos,
avaliados anualmente e revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em
períodos coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais.
Desta forma, o novo Plano, consulta o Plano anteriormente elaborado,
realiza novo diagnóstico a partir do levantamento da situação atual dos 04
pontos de abrangência do PMSB, das previsões anteriores e da análise do
cumprimento ou não das metas e ações estabelecidas.
Almeja-se também, a partir do mesmo, a continuidade da implantação
de instrumentos norteadores de planejamento relativos às ações que envolvam
a ampliação dos serviços e a racionalização dos sistemas existentes, obtendose o maior benefício ao menor custo, aliado ao desafio de oferecimento de
serviço público de saneamento satisfatório e que garantam uma qualidade de
vida à população.
1.1.

OBJETIVOS
O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB tem por objetivo

apresentar o diagnóstico do saneamento básico no território do município de
Guarapuava e definir o seu planejamento.
Destina-se a formular as linhas de ações estruturantes e operacionais
referentes ao Saneamento Ambiental, especificamente no que se refere ao
abastecimento de água em quantidade e qualidade, ao sistema de esgotamento
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sanitário, ao sistema utilizado para a coleta, tratamento e disposição final
adequada dos resíduos líquidos, sólidos e gasosos, bem como a drenagem das
águas pluviais.
O trabalho abrange o território do Município de Guarapuava,
especialmente as áreas urbanas inseridas no mesmo, sendo a área urbana do
Distrito Sede – Cidade de Guarapuava, as áreas urbanas do Distrito de Entre
Rios – Colônias Samambaia, Jordãozinho, Vitória, Cachoeira e Socorro, a área
urbana do Distrito Guará, a área urbana do Distrito de Palmeirinha, a área urbana
do Distrito de Guairacá e ainda algumas localidades com aglomerados
caracterizados como uso urbano a exemplo da Comunidade da Vila Cury, Vila
Machado, Comunidade da Invernadinha e Vila Rural Maria das Dores, além do
que deverá ser estabelecido como diretrizes para as áreas rurais.
1.2.

METODOLOGIA
A elaboração do novo Plano Municipal de Saneamento Básico do

Município de Guarapuava (PMSB), conta com o estabelecimento de uma
comissão nomeada através de portaria municipal (515/2017). Inicialmente
Técnico, o trabalho leva em consideração o PMSB atual, e faz uma comparação,
a fim de que possam ser diagnosticadas questões relevantes, não abordadas
anteriormente, a possível substituição e/ou o estabelecimento de novas ações e
metas, a análise e a avaliação do cumprimento de metas e ações estabelecidas
de maneira que no novo Plano possam ser realizados os ajustes necessários, o
levantamento de responsabilidades e competêcnias, a fim de se estabelecer
novos andamentos e diretrizes para os próximos 4 anos.
O método parte do levantamento de dados da concessionária prestadora
dos serviços de coleta, distribuição e tratamento de água e esgoto, do comitê
de acompanhamento do contrato, do levantamento de dados da
Prefeitura Municipal representada por suas secretarias municipais
especialmente Secretaria de Obras e Secretaria de Habitação e
Urbanismo e Surg a respeito da drenagem urbana, da limpeza e da
coleta e destinação de resíduos sólidos pela Secretaria de Meio
Ambiente, da realização de reuniões técnicas e setoriais, da realização de
pesquisas de campo para a atualização de informações e dados, associadas a
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reuniões com representantes de entidades públicas e da sociedade civil local,
representada através de conselhos e comitês, visando a apresentação e
discussão das propostas e dos resultados obtidos ao longo do desenvolvimento
do trabalho. Todas as reuniões foram registradas em Atas e divulgadas ao longo
do desenvolvimento do trabalho.
Uma vez que se trata da continuidade de um Plano elaborado, e que está
passando por um processo de revisão, é prevista uma audiência pública, voltada
à apresentação da análise e diagnóstico e um direcionamento para as futuras
diretrizes a serem estabelecidas a ser submetida à aprovação.
Assim, a partir do conjunto de elementos de informação, diagnóstico,
definição de objetivos, metas e instrumentos, programas, execução, avaliação
e controle social, foi possível construir o planejamento para executar ações de
Saneamento no âmbito territorial do Município de Guarapuava e submetê-lo à
apreciação da sociedade civil.
Desse modo, o produto materializado pelo relatório do PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
é de grande utilidade para o planejamento e gestão dos serviços locais de
saneamento ambiental, se constituindo em um norteador das ações a serem
implementadas, devendo ser material a ser utilizado na elaboração dos Planos
Plurianuais e das Leis de Orçamento Anual, a fim de se dar garantias à
efetivação do cumprimento do previsto no Plano.
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2. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
2.1.

DADOS GERAIS
O Município de Guarapuava está localizado na porção centro-oeste do

Estado do Paraná, à uma distância da Capital Curitiba em torno de 250,00 Km.
Possui uma extensão territorial de 3.177.598 Km2 e altitude de 1.120,00 m. A
Norte e Nordeste faz limite com o Município de Campina do Simão e Turvo, ao
Sul com Pinhão, à leste com Prudentópolis e Inácio Martins, à Oeste com
Candói, Cantagalo e Goioxim. Guarapuava em 11 de novembro de 1818, tornase freguesia de Nossa Senhora de Belém. Inserida dentro do contexto histórico
da região onde se encontra, Guarapuava, se desenvolveu nestes tempos em
função da pecuária, extração de erva-mate e comércio regional que atendia
aos moradores e aos viajantes. Mais tarde, o movimento tropeiro trouxe mais
ligações com outras regiões, possibilitando movimentos migratórios.
Da agricultura para a agroindústria, o Município foi se desenvolvendo e
crescendo regionalmente, e está consolidando esta prática à medida que sua
estrutura viária lhe oferece condições para se relacionar com as diferentes
regiões paranaenses e brasileiras. Criado através da Lei Estadual nº 271, de 12
de abril de 1871, e instalado na mesma data, foi desmembrado de Castro.
Sua localização com relação ao Estado do Paraná e sua Divisão
Administrativa podem ser verificadas nas figuras a seguir:

Localização do Município de Guarapuava
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Município de Guarapuava - Divisão Administrativa

2.2.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

2.2.1. Geologia
O Estado do Paraná foi modelado pelos "(...) sistemas hidrogáficos,
movimentos epirogenéticos e tectônicos, assim como, pela influência de
alterações climáticas. Os sistemas hidrográficos e as linhas orográficas
principais limitam as paisagens (...)"3, dando-lhe, portanto, configurações
topográficas distintas, as quais podem ser divididas em: zona litorânea, serra
do mar, primeiro planalto (planalto de Curitiba), segundo planalto (planalto de
Ponta Grossa), terceiro planalto (planalto de Guarapuava).
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No Terceiro planalto, encontram-se os vales dos rios Tibagi, Ivaí, Piquiri
e Iguaçu que o dividirá em 05 ambientes menores:
a- planalto de Araiporanga;
b- planalto de Apucarana;
c- planalto de Campo Mourão;
d- planalto de Guarapuava;
e- planalto de Palmas (parte sul - Planalto do rio Iguaçu);
O Município de Guarapuava está localizado no planalto homônimo, entre
os rios Piquiri e Iguaçu, com 1.250 metros na testa da Escarpa Mesozóica, "(...)
declinando para 350 metros nas serras Boi Preto e São Francisco, de onde cai
um degrau estrutural de lençóis de 'trapp' até 350 metros, evidenciado na borda
do 'canon' do rio Paraná 197 metros s.n.m."4. A escarpa Mesozóica que separa
o terceiro planalto do segundo planalto , está sustentada por bancos de
arenitos eólicos da Formação Botucatu e lavas da Formação Serra Geral. Este
ambiente foi esculpido do nível geral dos derrames basálticos, obedecendo
controles litológicos e estruturais. As linhas de serra são divisores de água, não
ultrapassando o nível superior do planalto, o que acaba por conferir à área,
uma paisagem formada por morros e colinas.
Os cursos d'água de maior expressão do município são os rios Iguaçu,
Piquiri, Cavernoso, Pinhão e Jordão. As linhas de queda desses rios e seus
afluentes, estão rejuvenescidas por levantamentos epirogenéticos e também
pelas bordas escalonadas dos derrames de basalto, o que originou corredeiras
e saltos, aspectos estes, característicos da maioria dos cursos d'água do terceiro
planalto. O fraturamento das rochas vulcânicas influenciou fortemente a direção
dos rios e seus afluentes, ocasionando mudanças bruscas de orientação em
função das direções de fraturamento.
2.2.2. Litoestratigrafia
As rochas que ocorrem no município de Guarapuava pertencem
à Formação Botucatu e Serra Geral.
A formação Botucatu, situada logo abaixo dos primeiros derrames
basálticos da Formação Serra Geral "(...) é constituída predominantemente de
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arenitos com seleção de regular a boa, classe modal dominante de areia fina,
com pouca matriz, estratificação cruzada de porte médio a grande, com
inclinação em torno de 30o, tangencial na base. Os grãos entre 0,25 e 0,50 mm
têm, em geral, arredondamento entre 0,25 e 0,40 e esfericidade superior a
0,80. Os grãos maiores que 0,50 mm, contudo, têm esfericidade e
arredondamento maiores e superfícies foscas e esburacadas. Localmente
ocorrem arenitos conglomeráticos, mais comuns na parte inferior."5.
As características litológicas e sedimentares da Formação Botucatu
"(...)(arenito fino, com boa seleção, elevado grau de arredondamento dos grãos
menores que 0,1mm de diâmetro e dotados de superfícies foscas e
esburacadas) (...)", sugerem origem eólica, com depósitos por acreção de areia
na frente das dunas. A extensão dos depósitos eólicos permite a dedução de
que o ambiente de deposição era desértico. As dunas, em geral, eram do tipo
barcana, as maiores atingido alturas de 10 a 15 metros e comprimento de 100
metros".6. A nível local podem ocorrer na base depósitos de origem fluviallacustre. A idade desta formação está estabelecida entre 230 a 140 milhões de
anos, pertencente ao Triássico-Jurássico.
A formação Serra Geral que recobre a Formação Botucatu compreende
uma sequência de derrames de lavas basálticas, toleíticas, de textura geral
afanítica, cinzas escuras e negras, amigdaloidais no topo dos derrames, com
desenvolvimento de juntas horizontais e verticais. Na parte basal da Formação
são comuns intercalações de camadas arenosas relacionadas a formação
Botucatu. Ocorrem também rochas porfiríticas, castanho-claras, de aspecto
bandado e de composição intermediária a ácida.
O derrame basal compõem-se de três partes principais; basal, central
e superior.
A porção basal é constituída por uma zona de basaltos vítreos, pretos,
brilho resinoso e basaltos microcristalinos, com disjunção horizontal . A Central
é composta por basaltos compactos, grosseiros e com diaclasamento vertical.
A porção superior congrega uma zona com fina disjunção horizontal em
basaltos microcristalinos e outra de desgaseificação, onde são comuns os
basaltos amigdaloidais, estando as amigdalas comumente preenchidas por
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quartzo, calcita, clorita e grande número de zeolitas. É comum na porção
superior dos derrames ocorrer geodos de ágata, ametistas e quartzo.
A Formação Serra Geral é resultado de intenso magmatismo de fissura,
iniciado quando ainda perduravam as condições desérticas da sedimentação
Botucatu. A idade da principal fase de vulcanismo situa-se no Cretáceo
inferior,120 a 130 milhões de anos. Derrames precursores teriam ocorrido
já no Jurássico Superior, 140 milhões de anos.
2.2.3. Clima
O Município de Guarapuava encontra-se na zona de clima quentetemperado subtropical, fresco até frio no inverno.
Segundo MAACK, 1968, p. 189, Guarapuava possui uma temperatura
média anual = 16,8 oC, o mês mais quente = 20,6oC, o mês mais frio =
12,9oC, máxima média = 24,4oC; o mês mais rico em chuva é janeiro com 182
mm, o mês mais seco é agosto com 72 mm, precipitação anual 1.653,7 mm.
- Classificação segundo C. Troll = IV-7 : sempre úmido, quente no verão, clima
subtropical quente temperado.
- Classificação segundo H v. Wissmann = II-Fb: sempre úmido, fresco no verão
< 23oC, clima de savana úmida subtropical.
- Classificação segundo W. Koeppen = Cfb: sempre úmido, o mês mais quente
< 22oC, onze meses > 10o C, até cinco geadas noturnas por ano.
2.2.4. Vegetação
A vegetação original de Guarapuava era de campo limpo (estepe de
gramíneas baixas) com capões, matas de galeria e matas ciliares ao longo dos
rios e arroios. Ilhas de Araucária distribuídas nos campos e capões com
Arecastrum romanzoffianum, Cocos eriospatha (Butiá) e Diplotheminium
campestre. Este tipo de vegetação é, na realidade, "relicto de um antigo clima
semi-arido Pleistoceno" (MAACK, pp.192-93), sendo portanto, a formação
florística mais antiga ou primária do Estado do Paraná. "... as matas somente
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conquistaram os primitivos campos a partir das matas de galeria, capões de
nascentes

e

matas

de

encostas

das

escarpas,

durante

um

clima

constantemente úmido e rico em chuvas do Neo-Quaternário ou Holoceno."7
2.3.

ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS

2.3.1. Setor Primário
2.3.1.1. Agricultura e Pecuária
A estrutura fundiária do Município de Guarapuava é bastante
concentrada, seguindo as características nacionais. Embora esse assunto seja
bastante polêmico, onde não é objetivo deste trabalho, discutir, a concentração
exacerbada de terras, tem sido um dos maiores entraves para o desenvolvimento
agrícola e da economia brasileira como um todo. No entanto destaca-se abaixo
o período em que a concentração fundiária intensificou-se de maneira sensível
no estado e que gerou profundas modificações tanto no espaço agrário como
urbano.
No período de 1970 e 1980, o Estado do Paraná sofreu a chamada
modernização agrícola na qual apenas os grandes proprietários puderam
beneficiar-se das novas tecnologias disponíveis no mercado. O processo
competitivo e o maior incentivo à agricultura de exportação formou uma massa
de pequenos proprietários, que possuíam apenas a função de produzir, a
preços não compensadores, os gêneros alimentícios da classe trabalhadora.
Esse período de intensificação da tecnologia agrícola, disponível apenas
àqueles que pudessem entrar na esfera financeira de benefícios gerados pelo
Estado, provocou uma imensa dispensa de mão de obra do campo. Estava-se
diante do milagre da modernização; milagre este, que custou as terras de
inúmeros pequenos proprietários, que não tiveram acesso à esses benefícios,
ou, que não puderam entrar na onda de modernização reinante.
A expulsão de pequenos produtores e dos trabalhadores rurais que
incham nossa periferia urbana verificada nessas décadas ainda não terminou;
é um processo que ainda persiste. Embora se saiba que a venda da terra seja
apenas um dos vetores a demonstrar o desaparecimento da pequena
propriedade e da pequena produção, os números são por demais significativos
para serem ignorados. Os dados da Secretaria de Agricultura demonstram a

13

venda de 44.203 imóveis rurais no Paraná em 1984, que só pôde ser entendida
dentro de um movimento geral do capital em busca de sua valorização.
O total de 44.203 propriedades rurais que foram vendidas em 1984, no
estado do Paraná, encontram-se assim distribuídos, conforme extratos de
área: 11.368 propriedades com área entre 0 à menos de 5 ha; 8.893 de 5 ha à
menos de 10 ha; 11.351 de 10 ha à menos de 20 ha; 5.407 de 20 ha à menos
de 30 ha; 3.301 de 30 ha a menos de 50 ha; 2.260 de 50 ha à menos de 100
ha e 1.623 de 100 ha à mais. Guarapuava obteve nesse período, 3.684
transações destacando-se entre os dez municípios do Paraná com maior número
de transações. Observa-se que o maior número de transações foram feitas com
as propriedades de menor tamanho. A explicação reside basicamente
no grande número destes imóveis em relação às propriedades de maior
extensão e principalmente na dificuldade de seus proprietários sem acesso às
tecnologias, em conseguirem pelo menos reproduzir o preço da força de
trabalho, já que a apropriação da renda e a taxa média de lucro na agricultura é
impossível a esses agricultores. Os quadros a seguir demonstram a estrutura
fundiária do município.
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Fonte: INCRA – Dados Caderno Diagnóstico Plano Diretor 2006

Fonte: INCRA – Dados Caderno Diagnóstico Plano Diretor 2006
A pecuária tem suporte principal na bovinocultura de corte e de leite.
Diversos programas foram implantados visando o crescimento do rebanho, o
aumento da comercialização e aprimoramento das raças, como inseminação
artificial, novilho precoce, feiras do bezerro, suínos, pecuária leiteira.
Os principais rebanhos: bovinos, suínos, caprinos, aves, equinos,
ovinos.
Em seguida são apresentados quadros dos resultados da Agricultura e
Pecuária, para o Município de Guarapuava, conforme Secretaria do Estado de
Abastecimento – Departamento de Economia Rural, da Safra 2015/2016, dados
sistematizados para 2016 e classificados por ordem de cultura ou grupo.

15

16

2.3.1.2. Extrativismo Mineral
A exploração mineral em Guarapuava é ainda incipiente. No entanto,
estudos realizados pela MINEROPAR, demonstram algumas potencialidades
para exploração e importantes em relação aos mercados locais. Em se
tratando de oportunidades imediatas de exploração, ou seja, aquelas que não
necessitam de maiores pesquisas, pois já se conhece sua aplicabilidade, é
recomendada a exploração dos seguintes bens minerais:
-água mineral: aproveitamento em balneários ou engarrafamento;
-argila: aproveitamento em cerâmica vermelha, sobretudo no fabrico de tijolos e
telhas;
-areia da Formação Botucatu: utilização na construção civil;
Alguns bens minerais que necessitam de pesquisas complementares
mais específicas, a fim de comprovar sua real potencialidade são:
-ametista, quartzo e ágata: utilização para o fabrico de adornos,
artesanato e lapidação no fabrico de jóias;
-pó de basalto: utilização como corretivo de solos;
-argila especiais: utilização em cerâmica;
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-areia da Formação Botucatu: utilização em vidraria, cerâmica, indústria química
e fundição.
2.3.2. Setor Secundário
O setor industrial, passou a ter grande importância no que diz respeito à
receita municipal e principalmente como fonte geradora de empregos para
população urbana crescente. Este, pelo menos parece ser um dos principais
papéis que o poder público espera que o setor desempenhe. No entanto, o
setor não tem conseguido desenvolver-se como se esperava, mesmo com os
incentivos dados pelo Poder Público Municipal. Esse processo deve-se a
condicionantes externos ao município, pois o país vem enfrentando situações
desfavoráveis à investimentos no setor produtivo como a crise econômica,
instabilidade e descrédito político. Outra tendência que parece estar sendo uma
das saídas para geração de empregos, são as microindústrias, devido ao
pouco investimento no capital fixo e principalmente pelos benefícios e
incentivos fiscais que vêm recebendo.
Por apresentar grande potencial no setor agrícola, implantou-se a
agroindústria. Como exemplo, está instalada no município, a maior malteria da
América do Sul, a AGROMALTE S.A., através da associação da Cooperativa
Agrária Mista Entre Rios Ltda. com a Cia. Antárctica Paulista - Indústria Brasileira
de Bebidas e Conexos. Somam-se atualmente também a AGROGEN,
IREKS DO BRASIL, dentre outras.
Outro grande potencial, devido ao desenvolvimento da pecuária leiteira,
poderá ser o desenvolvimento da indústria de laticínios na região.
Assim, as características da produção agrícola poderão ser associadas
ao setor industrial, gerando em Guarapuava um pólo agroindustrial desenvolvido.
A transformação dos produtos agrícolas, poderá ser feita através de pequenas
cooperativas e sua localização poderá ser próxima aos centro produtores. Nesse
sentido, poderá ser ótimo condicionante de geração de emprego e retenção
da população em áreas de produção.
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2.3.3. Setor Terciário
Por suas características de Pólo Regional, Guarapuava possui grandes
potencialidades para se tornar centro comercial e de serviços. A chegada de
novos cursos técnicos e de Ensino Superior em muito veio a contribuir com o
Município.
Desse processo, ocasionado também pela população flutuante,
dependente dos serviços e comércios, decorrem alguns desdobramentos que
interferem na vida da cidade como a circulação, o transporte, hospedagem,
alimentação, comunicação, etc. Os principais serviços que caracterizam a
cidade são: o comércio de produtos alimentícios, manufaturados e bens
duráveis; serviços bancários e de créditos, serviços médico-hospitalares.
Um aspecto a ser desenvolvido pelo Poder Público em Guarapuava é a
atividade turística. Sua localização apresenta-se como rota turística do estado,
pois é caminho de todo o fluxo de turistas latinos que visitam o litoral durante o
veraneio e do fluxo que visita Foz do Iguaçu. O município oferece belezas
naturais, pontos históricos de grande valor cultural e rico folclore. No entanto,
essas potencialidades não foram exploradas e necessitam de grandes
investimentos na estrutura urbana e serviços, a fim de tornar-se um grande
Pólo Turístico.
Atualmente as atrações de maior destaque, embora necessitando de
melhor manutenção são: Museu Municipal Visconde de Guarapuava, Parque das
Araucárias, Jardim Botânica e jardim Europeu, Museu Entomológico Hipólito
Schnaider, Parques e Áreas Verdes da Cidade, destacando-se Lagoa das
Lágrimas, Parque Recreativo do Jordão, Praça da Fé, Parque do Lago, Parque
das Crianças, Catedral Nossa Senhora do Belém, Distrito de Entre Rios, Salto
Curucaca, Salto São Francisco, e outros Saltos e Cachoeiras Catalogados.
A

distribuição

de

trabalho,

onde

está

locada

economicamente ativa, pode ser verificada no quadro a seguir:

a

população
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Fonte: IPARDES - http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal

2.3.4. Renda e Ocupação
Segundo

dados

do

IPARDES, em sua página disponível no link

http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php a

População a

estimada pelo IBGE para 2016 é de 179.256 pessoas. O grau de urbanização
no Município de Guarapuava, em 2010, é de 91,43%, embora sua área territorial
de 3.177,58 Km2. De acordo com dados do Censo do IBGE em 2010, a taxa de
crescimento geométrico é de 0,76%, o índice de idosos de 24% e a relação de
dependência 46,32%. O índice de desenvolvimento humano IDHM é de 0,731.
Segundo o Censo do IBGE 2010 a população com idade para ser
economicamente ativa é de 140.989, sendo que a população econômica ativa é
de 81.398 habitantes.
Dados de estabelecimentos e onde esta população desenvolve suas
atividades econômicas podem ser observadas na tabela que se segue:
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Fonte: IPARDES - http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal

Com relação às finanças públicas e à renda da população, seguem
dados, da mesma fonte de pesquisa:

Fonte: IPARDES - http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal

Com relação aos domicílios e saneamento o Instituto fornece os
seguintes dados, acrescentados dos de energia elétrica:
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Fonte: IPARDES - http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal
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3. O SANEAMENTO NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
3.1. O Saneamento na Área Rural
A questão de dados para sistematização das condições de Saneamento
para a extensa área rural do Município ainda é difícil de ser incorporada. As
informações sobre Saneamento na área rural e sua sistematização, ainda são
dispersas.
Faz-se necessário um mapeamento onde seja possível a identificação da
hidrografia, das estradas, das áreas de mata, das áreas de preservação
permanente, das áreas de agricultura e pastagem, enfim um mapeamento do
uso do solo, da subdivisão das propriedades e da localização de pontos de
interesse. O Município está trabalhando em um termo de referência para
contratação de um mapeamento em ortofoto para todo o Município. A partir daí
será possível as necessárias identificações e localizações.
O serviço de abastecimento de água na área rural é feito através de
fontes, localizadas nas propriedades, e onde existem a concentração de
população, há o abastecimento através de Poço, conforme se demonstra em
seguida.
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A figura anterior mostra o Poço localizado no Distrito de Palmeirinha,
para abastecimento da Vila Rural Maria das Dores. Outro Poço, para
abastecimento da área urbana é monitorado e mantido pela Sanepar.

No Distrito de Guairacá, a comunidade possui um total de 86 famílias,
que tem seu abastecimento de água através de um Poço Tubular profundo com
vazão total de exploração de 6,00 m3/hora e opera por 17 horas/dia. O
tratamento da água, é por simples aplicação de cloro.
O sistema é composto ainda, por um reservatório de fibra apoiado com
capacidade para 30 m³ e 4.500m de rede com diâmetro DN 32 e 50, para
atendimento da demanda atual.
As ligações existentes não possuem hidrômetros, havendo a
necessidade de instalação dos mesmos.
VILA RURAL MARIA DAS DORES ( Distrito de Palmeirinha)
A comunidade possui 60 famílias, destas, 55 são abastecidas a partir
do aquífero subterrâneo da Serra Geral, através de um poço tubular profundo
com vazão total de exploração de 6 m3/h, operando 8 horas/dia, suficiente para
o abastecimento da população até o final do plano. O tratamento da água é por
simples aplicação de cloro. O sistema é composto ainda, por um reservatório
elevado de fibra, com capacidade para 15 m³ . As ligações existentes possuem
hidrômetros.
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As ações de melhorias necessárias é ampliar a rede de distribuição para
atendimento de aproximadamente 5 famílias e realização de manutenção nos
hidrômetros instalados, pois muitos deles, encontram-se parados e
danificados.

Na localidade de Invernadinha, com a implantação do sistema de
abastecimento de água em 2009, a comunidade que possui 76 famílias, são
abastecidas a partir do Aqüífero subterrâneo da Serra Geral, através de um poço
tubular profundo com vazão total de exploração de 10 m³/h.
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O tratamento da água é por simples aplicação de cloro. O sistema
é composto ainda, por um reservatório metálico tipo taça coluna cheia, com
capacidade para 15 m³ , 4.630 metros de rede DN 32 e 4.450 metros DN
50, para atendimento da demanda atual. As ligações existentes
possuem hidrômetros.
A tabela a seguir lista as Comunidades existentes nas áreas rurais do
Município e o levantamento do número de casas existentes, que representam o
número de famílias. O levantamento foi realizado pela Secretaria Municipal de
Agricultura, em agosto de 2017.

Comunidades Rurais
Comunidade

Distrito

Nº de casas

Agrupadas

Paiquerê
Butiatinho

Palmeirinha
Palmeirinha

60
80

‘
Incluindo a vila Rural

Campo Novo
Campina Bonita
Gramado
Faxinal dos Fiúzas
Invernadinha
Saltinhos /Matinhos
São Pedro
Cará Pintado
Mato Dentro
Morada nova
São Francisco
São José
Banhados
Banhado Grande
Assentamento
Rosa
Rio das Pedras
Barreiros
Afonso amargo/
114 / Combrão
São Sebastião
Porungos
Assentamento nova
geração/Chapado
Jordão
Assentamento
Europa
Assentamento XIII
de
novembro
Bananas
Rio das Mortes

Palmeirinha
Palmeirinha
Palmeirinha
Guairacá
Guairacá
Guairacá
Guairacá

20
26
25
56
76
29
101

8
8
12
12
15
25 de assentamento

Guairacá
Guairacá
Guairacá
Entre Rios
Entre Rios
Entre Rios
Guará

52
20
22
25
40
50
32

Guará
Entre Rios
Jordão

40
35
60

Entre Rios
Palmeirinha
Entre Rios

20
15
60

Guará

25

Guará

35

Guará
Guará

59
20

12
15
25
15

12
6

26
Guabiroba
Covó
Assentamento
Carolina
Lagoa Rica/Morro
Grande/Rio do
corvo

Guará
Jordão
Palmeirinha

70
15
25

Guairacá

78

Foi solicitado através do Ofício nº 032/2014 –SEMAGRI, para a
Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento (SEAB), a
implantação de seis poços tubulares (artesianos) e redes para distribuição de
água em oito comunidades rurais a seguir relacionadas, e que beneficiarão mais
de 1.000 pessoas em 219 pequenas unidades familiares de produção
agropecuária.
O Município aguarda a aprovação dos projetos e os recursos para sua
execução.
Comunidade
São José
Banhados
Assentamento
Rosa*
São Cristovão/ Rio
das Pedras
Butiazinho
Paiquerê
Faxinal dos Fiúzas
Morada Nova**
Total

Distrito

Assistência
Técnica
Emater
Semag
Adeop

Nº de famílias

Guará

Emater

25

Palmeirinha
Palmeirinha
Guairacá
Guairacá

Emater
Emater
Semag
Semag

12
35
30
20
219

Entre Rios
Entre Rios
Guará

25
40
32

(*) Existe poço tubular com sistema de bombeamento e distribuição danificados, necessitando de uma
avaliação técnica para ser verificada sua capacidade e então ser refeito.
(**)Existe poço tubular perfurado, necessitando de uma avaliação técnica para ser verificada sua
capacidade e instalado sistema de bombeamento e distribuição.
Destes poços relacionados acima, os poços das comunidades de São José, Banhados, Faxinal dos Fiúzas e
Mato Dentro já estão aprovados, esperando liberação das obras.

Outro recurso para o abastecimento de água são as nascentes (fontes).
A Secretaria de Agricultura possui um expediente de visitas às propriedades e a
promoção de serviços de proteção de fonte.
Estão em execução 20 projetos de proteção de fonte, sendo que foram
realizadas 68 projetos pela Secretaria de Agricultura com participação direta e
executadas mais outras 53, com orientação técnica.
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O Sistema de proteção de fonte é relativamente simples, mas eficiente e
proporciona de fato, um tratamento da água. Ainda há bastante resistência dos
proprietários em permitir a instalação do Sistema de Proteção, por acreditarem
erroneamente, que o sistema possa vir a secar a fonte.
Mas a ação é necessária e a Secretaria de Agricultura possui um
cadastro de 38 proprietários que se decidiram pela implantação da proteção.
Nos projetos de proteção de fonte realizadas nos distritos de
Palmeirinha, Guairacá, Rio das Pedras e Guabiroba, foram realizadas 44
análises de água, das quais 36 tiveram resultado ruim, sendo consideradas
contaminadas com coliformes fecais e totais.

Figura de Fonte Protegida

Figura de Fonte Protegida
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Figura de Fonte Protegida
Na figura anterior tem-se uma imagem de uma proteção de fonte
executada e em seguida uma figura ilustrativa do projeto de proteção.

Com relação ao esgotamento sanitário, a Secretaria tem tomado
providências parecidas com a questão da proteção das fontes e orientado as
comunidades e sedes de propriedades rurais na execução de fossas sépticas.
Estão em execução em propriedades rurais, 25 fossas sépticas.
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Com relação à coleta de lixo na área rural, será necessária uma melhor
fiscalização, e o acréscimo de caçambas, que se encontram localizadas junto às
estradas rurais, pois tem-se constatado situações de vandalismo, como
demonstram as figuras a seguir.
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3.1.1. Das Metas para o Saneamento na Área Rural
São metas para as ações e planejamento na área rural o mapeamento
da área do território municipal, de forma a se prover material para um diagnóstico
mais detalhado a respeito do saneamento nas quatro vertentes que devem ser
abrangidas pelo Plano.
Também, através da Secretaria de Agricultura, o Município pretende
instalar no período 2018-2021 o demonstrado na tabela a seguir:
TEMA
Proteção de fonte
Fossa séptica

2018
20

2019
20

2020
20

2021
20

10
10
10
Previsão de Instalação de Projeto de Proteção de Fonte e Fossa Séptica

Comunidade
São José
Banhados
Assentamento Rosa*
São Cristovão/ Rio das
Pedras
Butiazinho
Paiquerê
Faxinal dos Fiúzas
Morada Nova**
Total

Distrito

10

Assistência
Técnica

Nº de famílias

Entre Rios
Entre Rios
Guará
Guará

Emater
Semag
Adeop
Emater

25
40
32
25

Palmeirinha
Palmeirinha
Guairacá
Guairacá

Emater
Emater
Semag
Semag

12
35
30
20
219

Previsão para a Instalação de Poço Tubular (Artesiano)

3.2. O Saneamento nas Áreas Urbanas do Município de Guarapuava
3.2.1. Abastecimento de Água Potável
3.2.1.1. Informações Gerais
O Município de Guarapuava atua no setor, nas áreas urbanas, por meio
de delegação da prestação dos serviços de água e esgoto, sendo que desde
1974 os serviços de abastecimento de água são prestados pela Companhia de
Saneamento do Paraná – SANEPAR, por meio de Contrato de Concessão de
Serviços Públicos.
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No ano de 2011, através da Lei Municipal 2018/2011 de 20/12/2011, em
anexo, foi autorizado o Município de Guarapuava a estabelecer convênio com o
Governo do Estado do Paraná na gestão associada para a prestação,
planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água
e esgotamento sanitário. Pelos termos da Lei, os serviços de captação, adução
de água bruta, produção de água para abastecimento (tratamento), sua
reservação, distribuição, operação, conservação, manutenção, coleta, remoção,
tratamento e disposição final de esgotos são delegados com exclusividade para
a Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar. A abrangência da Lei é para
as áreas urbanas do Município de Guarapuava, para um prazo de 30 anos.
Também é previsto na referida Lei a Criação de Fundo Municipal de
Saneamento Básico e Ambiental. Criado o fundo, o repasse é mensal e
gerenciado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
A prestação do serviço e o efetivo cumprimento do contrato é realizado
por gestão designada pelo Executivo Municipal e ainda pelo Comitê Municipal de
Acompanhamento da Prestação dos Serviços de Abastecimento de água e
esgotamento sanitário.
Também é prerrogativa da Lei, que o Plano Municipal de Saneamento,
com relação aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
utilize o Plano Estadual como parâmetro e o Plano de gestão da Companhia –
Sanepar.
Desta forma, após elaborado o Plano Municipal de Saneamento,
aprovado através do decreto 2494/2012, foi firmado contrato com a Sanepar, o
contrato 43/2012, anexo a este Plano.
A figura a seguir apresenta as localizações, seguido da planilha com a
situação das outorgas, contempla todas Unidades de Captação superficial e
Subterrânea pertencentes ao município de Guarapuava e operadas pela
SANEPAR.
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Com referência a Outorga da Captação Superficial de Guarapuava,
temos:
A q95, na estação da captação é de 5,7 L/s.km². Para 50 % da Q95 tem-se,
com área da bacia de 312,4 km²:
0,5 * 312,4 *5,7 *3,6 = 3.205,2 m³/h.
Existem 2 indústrias na bacia, com 3 outorgas:
Tropicos Ind.

cap

70 m³/h

Tropicos Ind

efl

630 m³/h

Mad. Santa Maria

cap

10 m³/h
TOTAL

710 m³/h

A vazão outorgável será:
Qout = 3.205,2 - 710 = 2.495,2 m³/h = 693,1 L/s
Assim, a vazão outorgável do Rio das Pedras é 2.495,2 m³/s (693,1 l/s).
A vazão de captação estimada no ETP (Estudo Técnico Preliminar) para final
do horizonte de projeto (2038) é de 1731,6 m³/h (481 l/s).
No que se refere ao abastecimento dos distritos administrativos de Entre
Rios, Guará e Palmeirinha, e da comunidade de Vila Operária/J.Cury, estes
também são operados pela Sanepar, em função da concessão para áreas
urbanas. O distrito de Guairacá e as comunidades isoladas, a exemplo de
Invernadinha e Vila Rural Maria das Dores (Distrito de Palmeirinha), são
abastecidas diretamente pelas próprias comunidades, sem a intervenção da
concessionária que opera o sistema urbano, embora haja seu acompanhamento
e monitoramento.
Em

capítulo

próprio,

a

situação

do

localidades/aglomerados rurais, são melhor detalhados.

abastecimento

nas
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Os índices de abastecimento de água são demonstrados a seguir:
Ligações de água

Localidades

Índice de Atendimento com
Rede de Distribuição de
água

Cidade de Guarapuava

47.371

100,00%

1.030

100,00%

2.679

100,00%

76

88,00%

Área Urbana de Guará

281

100,00%

Vila J. Cury

131

100,00%

Invernadinha

76

100,00%

Vila Rural Maria das Dores

55

92,00%

Área Urbana da Palmeirinha
Área Urbana de Entre Rios
(Colonias
Vitória,

Samambaia,
Cachoeira,

Jordãozinho,

Socorro,

Vila

Machado Leal e Abegail)
Área Urbana de Guairacá

Referência – julho/2017- Fonte SANEPAR

3.2.1.1. Descrição do Sistema

de

Abastecimento

de

Água

3.2.1.2.1. Sede Municipal – Cidade de Guarapuava
CAPTAÇÃO
O manancial superficial para captação do sistema de abastecimento de
água é o Rio das Pedras, onde o ponto de captação está localizado nas
coordenadas UTM: 456.084.000 N; 7.190.714.000 E, e altitude 878.000 (Sad
69).
A água é captada do Rio das Pedras numa área de manancial
localizada na parte sudeste da área urbana. A partir da captação, a água é
bombeada para a Estação de Tratamento de Água (ETA) localizada no bairro
Santana, onde recebe tratamento do tipo convencional. Desta, a água é
distribuída para os reservatórios.
A extensão territorial da Bacia de Captação do Rio das Pedras é de
aproximadamente 311 Km2 e constitui-se em importante área de preservação.
Medidas tem sido tomadas com relação à sua ocupação, tendo sido
estabelecido pelo Concidade (Conselho do Plano Diretor de Guarapuava) uma
normativa de ocupação para a área da Bacia que se encontra inserida no
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perímetro urbano, que posteriormente foi inserida na Lei 69/2016 de
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo.

Captação Rio das Pedras
ADUÇÃO
A água captada superficialmente é transportada através de Estação
Elevatória até a Estação de Tratamento, por tubulação denominada adutora de
água bruta, com material em aço, extensão de 1.112 metros e diâmetro de 350
milímetros e ferro fundido, extensão de 1.112 metros e diâmetro de 400
milímetros.
Após o tratamento, a água é transportada até os reservatórios por
gravidade e recalque e distribuída por tubulação denominada adutora de água
tratada, num total de 16.208,50 metros, sendo: material de Ferro Dúctil,
extensão de 1.289 metros e diâmetro de 150 milímetros, material de PVC
DEFOFO, extensão de 947 metros e diâmetro de 150 milímetros, material
de Ferro Dúctil, extensão de 1.989 metros e diâmetro de 200 milímetros,
material de Ferro Dúctil, extensão de 896 metros

e

diâmetro

de

250

milímetros, material de PVC DEFOFO, extensão de 1.696 metros e diâmetro
de 250 milímetros, material de Ferro Dúctil, extensão de 1284 metros e diâmetro
de 300 milímetros, material de Ferro Dúctil, extensão de 1.369,20 metros e
diâmetro de 350 milímetros, material de Ferro Dúctil, 168 metros e diâmetro de
400 milímetros, material de Ferro Dúctil, 6.570,30 metros e diâmetro de 450
milímetros.
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Prédio Administrativo e Estação de Tratamento de Água

TRATAMENTO
O sistema de tratamento é composto por uma estação de tratamento de
água com capacidade total de 1.332m3/h, suficiente para o abastecimento da
população até o ano de 2017. Com a implantação do reservatório de 4.000 m³,
com obras em andamento, e conclusão prevista para 2019, o horizonte da
produção é para abastecimento suficiente até 2024.
A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano
atende aos parâmetros estabelecidos pela Portaria n.º 2914/11 do Ministério da
Saúde.
O quadro a seguir, de 21/06/2017, apresenta o registro sobre as
características da água distribuída e o relatório anual da Qualidade da Água
Distribuída, referente ao ano de 2016:
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ETA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
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RESERVAÇÃO
O sistema de reservação é composto por seis reservatórios com
capacidade total de 9.300 m³, no limite de sua eficiência operacional.
O figura abaixo indica a localização de todos os reservatórios existentes
nos sistemas operados pela SANEPAR no município de Guarapuava.
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REDE DE DISTRIBUIÇÃO
A rede de distribuição de água é composta por 888.003 metros de
tubulações que atendem 100% das condições atuais de demanda.
O Mapeamento referente ao Cadastro da Rede de Distribuição de Água,
encontra-se em anexo.
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LIGAÇÕES
O sistema de abastecimento de água conta com 47.371 ligações,
todas com hidrômetro.
3.2.1.2.2. Distrito do Guará
O sistema de captação é composto por um manancial subterrâneo,
a saber, Poço 01, pertencente ao Aquífero Serra Geral.
A vazão total de captação subterrâneo é de 10m3/h, suficiente para
o abastecimento da população até 2036.

Localização do Poço 01 – Guará

ADUÇÃO
A água subterrânea captada é

transportada

através

de

Estação

Elevatória até a Unidade de Tratamento, por tubulação denominada adutora de
água bruta.
Após o tratamento, a água é distribuída e transportada até o reservatório
através de Estação Elevatória por tubulação denominada adutora de água
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tratada, extensão de 323 metros e diâmetro de 50 milímetros,material em
PVC.
TRATAMENTO
O sistema de tratamento é composto por simples desinfecção e
fluoretação, com capacidade total de 1 0 m3/h, suficiente para o abastecimento
da população até 2036.
A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano
atende aos parâmetros estabelecidos pela Portaria n.º 2914/11 do Ministério da
Saúde.
O quadro abaixo, de 21/06/2017, apresenta o registro sobre as
características da água distribuída e na sequência o relatório anual da Qualidade
da Água Distribuída, referente ao ano de 2016.
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Poço - Guará
RESERVAÇÃO
O sistema de reservação é composto por dois reservatórios, sendo um
com capacidade de 36 m³, material em metálico e outro com capacidade de 15
m3, material em fibra, totalizando 51 m³, suficiente para o abastecimento da
população até 2036.

Localização do Reservatório - Guará
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REDE DE DISTRIBUIÇÃO
A rede de distribuição de água é composta por 5.676 metros de
tubulações que atendem 100% das condições atuais de demanda.
A seguir, Cadastro da Rede de Distribuição de Água.

LIGAÇÕES

O sistema de abastecimento de água conta com 281 ligações,
t odas com hidrômetro.
3.2.1.2.3. Distrito de PALMEIRINHA
CAPTAÇÃO
O sistema de captação é composto por dois mananciais subterrâneos,
a saber, Poço 01 e Poço 04, pertencente ao Aquífero Serra Geral.
A vazão total das captações subterrâneas, considerando os dois poços
é de 50,50 m³/h, suficiente para o abastecimento da população até o final do
plano.
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Localização dos Poços 01 e 04 - Palmeirinha

Palmeirinha – Poço 02
ADUÇÃO
A água subterrânea captada é transportada através de Estação
Elevatória até a Unidade de Tratamento, por tubulação denominada adutora
de água bruta, material em Ferro Dúctil - FD, diâmetro DN 200 e extensão de
6.447 metros.
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Após o tratamento, a água é distribuída e transportada até o reservatório
através de Estação Elevatória por tubulação denominada adutora de água
tratada, extensão de 570 metros e diâmetro de 100 milímetros, material em
PVC.

TRATAMENTO
O sistema de tratamento é composto por simples desinfecção e
fluoretação, com capacidade total de 50,50 m3/h, suficiente para o
abastecimento da população até o final do plano.
A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano
atende aos parâmetros estabelecidos pela Portaria n.º 2914/11 do Ministério da
Saúde.
O quadro abaixo, de 21/07/2016 apresenta o registro sobre as
características da água distribuída e na sequência, o relatório anual da
Qualidade da Água Distribuída, referente ao ano de 2016:
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RESERVAÇÃO
O sistema de reservação é composto por um reservatório com
capacidade total de 75 m3, insuficiente para o abastecimento da população até
o final do plano.

Localização dos Poços e Reservatório - Palmeirinha
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REDE DE DISTRIBUIÇÃO
A rede de distribuição de água é composta por 23.425 metros de
tubulações que atendem 100% das condições atuais de demanda.
A Seguir, cadastro da Rede de Distribuição de Água.
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LIGAÇÕES
O sistema de abastecimento de água conta com 1.030 ligações,
todas com hidrômetro.
3.2.1.2.4. Distrito de Entre Rios
CAPTAÇÃO
O sistema de captação é composto por manancial subterrâneo, a
saber, Poços 01 e 02 (Colônia Vitória), com vazões de 24,0 m³/h e 2 , 5 0 m³/h,
tempo de funcionamento de 17,76 e 2,23 horas/dia respectivamente, e poço
01 e 02 (Colônia Cachoeira), com vazões de 8 m³/h e 5 m3/h,

tempo de

funcionamento de 5 ,9 9 e 5 , 85 horas/dia, pertencentes ao Aquífero Serra
Geral.
Nas Colônias Samambaia e Socorro, o manancial é composto por
mina, com vazões de 10 m³/h e 6 m³/h, tempo de funcionamento de 13,57 e
12,62 horas/dia respectivamente.
Na Colônia Vitória, o poço 08 encontra-se não operante, com vazão de
8 m³/h, previsto para utilização futura.

Localização dos Poços – Colônia Vitória e Cachoeira - ENTRE RIOS
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ADUÇÃO
Colônia Samambaia
A água da mina captada é transportada através de Estação Elevatória
até a Unidade de Tratamento, por tubulação denominada adutora de água
bruta.
Após o tratamento, a água é transportada até o reservatório através de
Estação Elevatória por tubulação denominada adutora de água tratada e
distribuída por gravidade, com extensão de 1.360 metros e diâmetro de 50
milímetros, material em PVC, extensão de 600 metros e diâmetro de 75
milímetros, material em PVC, extensão de 240 metros e diâmetro de 100
milímetros, material em PVC.
Colônia Socorro
A água da mina captada é transportada através de Estação Elevatória
até a Unidade de Tratamento, por tubulação denominada adutora de água
bruta.
Após o tratamento, a água é distribuída e transportada até o reservatório
através de Estação Elevatória por tubulação denominada adutora de água
tratada, extensão de 220 metros e diâmetro de 50 milímetros, material em
PVC, extensão de 280 metros e diâmetro de 75 milímetros, material em PVC.
Colônias Vitória, Jordãozinho e Cachoeira
A água subterrânea é captada é transportada através de Estação
Elevatória até a Unidade de Tratamento, por tubulação denominada adutora de
água bruta, com extensão de 3.975 metros e diâmetro de 100 milímetros,
material em PVC.
Após o tratamento, a água é transportada até o reservatório através
de Estação Elevatória e distribuída por tubulação denominada adutora de
água tratada, com extensão de 264 metros e diâmetro de 75 milímetros, material
em PVC, extensão de 5.025 metros e diâmetro de 100 milímetros, material
em PVC, extensão de 920 metros e diâmetro de 140 milímetros, material em
PVC.
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TRATAMENTO
O sistema de tratamento das Colônias Samambaia, Socorro e
Cachoeira é composto por simples desinfecção e fluoretação, com capacidade
de 10 m³/h, 6 m³/h, 8 m3/h e 5 m³/h respectivamente, suficiente para o
abastecimento da população até o final do plano.
O sistema de tratamento da Colônia Vitória é composto por simples
desinfecção e fluoretação, com capacidade de 24,00 m³/h e 2,50 m³/h,
respectivamente, suficiente para o abastecimento da população atual.
A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano
atende aos parâmetros estabelecidos pela Portaria n.º 2914/11 do Ministério da
Saúde.
O quadro abaixo, de 21/06/2016, apresenta o registro sobre as
características da água distribuída e na sequência, o relatório anual da
Qualidade da Água Distribuída, referente ao ano de 2016:

55

RESERVAÇÃO
O sistema de reservação das Colônias Socorro, Samambaia e
Cachoeira, é composto por um reservatório com capacidade total de 25 m³, 35
m³ e 30 m³, respectivamente, suficiente para o abastecimento da população até
o final do plano.
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O sistema de reservação das Colônia Vitória-Jordãozinho, é composto
por três reservatórios com capacidade total de 400 m³, insuficiente para o
abastecimento da população até o final do plano.

Localização dos Reservatórios de Entre Rios

REDE DE DISTRIBUIÇÃO
A rede de distribuição de água é composta por 94.925 metros de
tubulações que atendem 100% das condições atuais de demanda.
O mapeamento que demonstra o cadastro da Rede Distribuição de
Água, encontra-se em anexo.
LIGAÇÕES
O sistema de abastecimento de água conta com 2.679 ligações, todas
com hidrômetro.
3.2.1.2.5. Distrito de Guairacá
A Comunidade possui 86 famílias, destas, 76 são abastecidas a partir
do aquífero subterrâneo da Serra Geral, através de um poço tubular profundo
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com vazão total de exploração de 6,00 m3/h, operando 17 horas/dia, suficiente
para o abastecimento da população. O tratamento da água, é por simples
aplicação de cloro. O sistema é composto ainda, por um reservatório de
fibra apoiado com capacidade para 30 m³ e 4.500 metros de rede com diâmetro
DN 32 e 50, para atendimento da demanda atual. As ligações existentes
não possuem hidrômetros, havendo a necessidade de instalação dos
mesmos.
Para o abastecimento de mais 10 famílias, existe a necessidade de
ampliar a rede de distribuição de 50 mm de aproximadamente 2.000 metros.
Outro fator importante para racionalizar o uso da água, além da
instalação de

hidrômetros, é implantar tarifa pelo consumo, pois o que se

percebe, é que existe muito desperdício, o que está exigindo mais tempo de
operação da bomba do poço.
Salientamos ainda que a durabilidade do poço está condicionada ao
conjunto de ações já nominadas.
3.2.1.2.6 Comunidades Isoladas J.Cury
As comunidades isoladas são, exceto a comunidade de Vila Operária
(J. Cury), operadas e mantidas diretamente pelo município com o apoio da
comunidade local, sem a intervenção de prestadoras de serviço.
CAPTAÇÃO
O sistema de captação é composto por um manancial subterrâneo, a
saber, Poço 01, pertencente ao Aquífero Serra Geral.
A vazão total de captação subterrâneo é de 4,95 m3/h, suficiente para
o abastecimento da população até o final do plano.
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Captação – J. Cury

ADUÇÃO
A água subterrânea captada é transportada através de Estação
Elevatória até a Unidade de Tratamento, por tubulação denominada adutora
de água bruta.
Após o tratamento, a água é transportada até o reservatório, através
de Estação Elevatória e distribuída por gravidade por tubulação denominada
adutora de água tratada, com extensão de 258 metros e diâmetro de 50
milímetros, material em PVC.
TRATAMENTO
O sistema de tratamento é composto por simples desinfecção e
fluoretação,

com

capacidade

total

de

4,95

m3/h,

suficiente

para

o

abastecimento da população até o final do plano.
A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano
atende aos parâmetros estabelecidos pela Portaria n.º 2914/11 do Ministério da
Saúde.
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O quadro abaixo, de 21/06/2016, apresenta o registro sobre as
características da água distribuída e na sequência, o relatório anual da
Qualidade da Água Distribuída, referente ao ano de 2016:
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RESERVAÇÃO
O sistema de reservação é composto por um reservatório com
capacidade total de 20 m3, insuficiente para o abastecimento da população até
o final do plano.
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
A rede de distribuição de água é composta por 4.731 metros de
tubulações que atendem 100% das condições atuais de demanda.
A seguir, cadastro da Rede de Distribuição de Água.

LIGAÇÕES
O sistema de abastecimento de água conta com 131 ligações, todas
com hidrômetro.
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Descrição do Sistema Tarifário
O Sistema de Abastecimento de água e coleta de esgoto, devem ter sua
sustentabilidade assegurada mediante a cobrança de tarifa, conforme dispõe a
Lei Municipal 2018/2011, que respeita as legislações vigentes, de regulação da
matéria.
Os valores tarifários são estabelecidos pelo Chefe do Poder Executivo
Estadual, tendo a planilha de custo, para base do cálculo.
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3.2.1.3. Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água
3.2.1.3.1. Sede Municipal – Cidade de Guarapuava
CAPTAÇÃO
A vazão de captação superficial outorgada é de 1.500 m³/h para 15
horas/dia, porém, atualmente são captados 1.224 m3/h, durante 22 horas/dia.
ADUÇÃO
O sistema de adução comporta o recalque da vazão do manancial
superficial até o ano de 2018, sendo que está em elaboração um novo projeto,
para a intervenção na situação atual e para atendimento da demanda futura até
o ano 2041.
TRATAMENTO
Para atender a demanda futura será necessário ampliar a capacidade da
Estação de Tratamento de
Água. RESERVAÇÃO
Há necessidade de ampliação para atendimento da demanda futura até
o ano 2041.
DISTRIBUIÇÃO
Há necessidade de intervenção para atendimento da demanda futura
até o ano de 2041.

3.2.1.3.2. Distrito do Guará
CAPTAÇÃO
A vazão da captação subterrânea outorgada é de 4 , 2 0 m³/h para
1 7 horas/dia, sendo atualmente captados 10,00 m3/h, durante 13 horas/dia.
Com o aumento da vazão do poço existente, será necessário reavaliar a
outorga.
ADUÇÃO
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O sistema de adução comporta o recalque da vazão do manancial
subterrâneo, não havendo necessidade de intervenção para atendimento da
demanda futura.
TRATAMENTO
Para atender a demanda futura não será necessário ampliar a
capacidade da unidade de Tratamento de Água.
RESERVAÇÃO
Não há necessidade de ampliação para atendimento da demanda
futura.
DISTRIBUIÇÃO
Não há necessidade de intervenção para atendimento da demanda
futura até o ano de 2041.
3.2.1.3.3. Distrito de Palmeirinha
CAPTAÇÃO
A vazão da captação subterrânea outorgada é de 644 m³/dia, para
os dois poços, sendo captado em média 403 m3/dia, considerando os dois
poços.
Na data de 18/01/17, foi protocolada junto ao Instituto das Águas
a renovação da Outorga para o poço 03 com vazão de 8 m³/hora e tempo
de exploração de 10 horas/dia.
ADUÇÃO
Não há necessidade de intervenção para atendimento da demanda
futura até o final do plano.
TRATAMENTO
Não há necessidade de intervenção para atendimento da demanda
futura até o ano final do plano.
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RESERVAÇÃO
Há necessidade de ampliação para atendimento da demanda futura até
o ano 2018.
2041. DISTRIBUIÇÃO
Não há necessidade de intervenção para atendimento da demanda
futura até o ano de 2041.

3.2.1.3.4. Distrito de Entre Rios
CAPTAÇÃO
A vazão da captação subterrânea outorgada é de 1321m³/dia, porém,
atualmente são captados 982 m3/dia, considerando todas as Colônias. A
intervenção no sistema produtor da Colônia Vitória, com a operacionalização
do poço 08, já perfurado, com previsão para a interligação em 2014 e a
perfuração de um novo poço.
ADUÇÃO
Com o início da operacionalização do poço 08 – Colônia Vitória,
haverá necessidade de intervenção no sistema de adução.
TRATAMENTO
Ha necessidade de ampliar a capacidade de Tratamento até o final
do plano.
RESERVAÇÃO
Há necessidade de ampliação para atendimento da demanda futura
até o ano 2041, a partir de 2017.
DISTRIBUIÇÃO
Não há necessidade de intervenção para atendimento da
demanda futura até o ano de 2041.
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3.2.1.3.5. Distrito de Guairacá
As ligações

existentes

não

possuem

hidrômetros,

havendo

a

necessidade de instalação dos mesmos. Para o abastecimento de mais 10
famílias, existe a necessidade de ampliar a rede de distribuição de 50 mm de
aproximadamente 2.000 metros.
Outro fator importante para racionalizar o uso da água, além da
instalação de

hidrômetros, é implantar tarifa pelo consumo, pois o que se

percebe, é que existe muito desperdício, o que está exigindo mais tempo de
operação da bomba do poço.
Salientamos ainda que a durabilidade do poço está condicionada ao
conjunto de ações já nominadas.
3.2.1.3.6. Comunidades isoladas - VILA OPERÁRIA J. CURY
CAPTAÇÃO
A vazão da captação subterrânea outorgada é de 80 m³/dia, porém,
atualmente são captados 70 m3/dia.
Para atendimento da demanda até o final do plano, a partir de 2023,
será necessário aumento da outorga para 100 m³/dia, visto haver capacidade
nominal de exploração do poço em operação.
ADUÇÃO
Não há necessidade de intervenção para atendimento da demanda
futura até o ano de 2041.
TRATAMENTO
Não há necessidade de intervenção para atendimento da demanda
futura até o ano de 2041.
RESERVAÇÃO
Há necessidade de ampliação para atendimento da demanda futura
até o ano 2041.
DISTRIBUIÇÃO
Não há necessidade de intervenção para atendimento da demanda futura até
o ano de 2041
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3.2.1.3.7. Investimentos Realizados e Demonstrativo do Cumprimento das
Metas Previstas no PMSB 2012/2016
Durante o período compreendido entre 1974 a julho de 2017, foram
realizados investimentos na ordem de R$ 51.142.614,14 (cinqüenta e um
milhões, cento e quarenta e dois mil, seiscentos e quatorze reais e quatorze
centavos)8.
No quadro a seguir, de acordo com a legenda, segue a situação atual
dos investimentos previstos no PMSB – Plano Municipal de Saneamento
Básico para o SAA – Sistema de Abastecimento de Água, seguido da descrição
dos investimentos previstos na 1ª edição do PMSB 2012.
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3.2.1.3.8. Das Metas Previstas para o Período de 2018/2021
Para o Abastecimento de água potável nas áreas urbanas do Município
de Guarapuava, para o período compreendido pelo plano 2018-2021 e ainda pelo
horizonte de 20 anos, as metas previstas devem ser de 100% de atendimento
pelo sistema, com as ampliações necessárias e já diagnosticadas à rede,
captação, reservação, distribuição e tratamento nos índices de qualidade
preconizados pelas normativas vigentes.
3.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário
3.2.2.1. Unidades Construtivas que integram o Sistema - Rede coletora e
Interceptores
A rede coletora é constituída de 4 bacias A, B, C e D, mas está
implantada nas bacias A, B e C.
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O

Sistema

de

Esgotameto

Sanitário

( SES)

de

Guarapuava é composto de 9 interceptores com extensão, com um total de
21.498,09 metros, caracterizado cada um conforme a Tabela a seguir:

Estações de Tratamento de Esgoto
O SES possui duas Estações de Tratamento em operação: ETE SUL
II e Vassoural no Distrito Sede (Cidade de Guarapuava) e uma no Distrito de
Entre Rios (Colônia Vitória).
ETE Norte (desativada)
A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Norte, localizada na Rua
Francisco Carneiro Martins s/nº, a qual entrou em operação no ano de 1.991,
com capacidade nominal de 60 l/s, foi desativada em 2011, logo após entrar em
operação a Estação de Tratamento de Esgoto Vassoural.
ETE Sul II
A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Sul II, localiza-se no Parque
Industrial, iniciou a operação no ano 2.000, capacidade nominal de 85 l/s e
funcionamento diário de 24 horas.
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O tratamento é realizado através dos desarenadores, reator anaeróbio
de lodo fluidizado com pós-tratamento com filtro biológico de fluxo ascendente
e leitos de secagem. O efluente é lançado no corpo receptor Rio Cascavel.
ETE Vassoural
A Estação de Tratamento de Esgoto VASSOURAL, localiza-se no
Parque Industrial, iniciou a operação no ano de 2010, com capacidade nominal
de 320 l/s, com funcionamento diário de 24 horas. O tratamento é realizado
através de gradeamento mecânico com desarenadores ciclônicos, quatro
reatores anaeróbio de lodo fluidizado com pós-tratamento com filtro biológico de
fluxo descendente, dois decantadores. O desague do lodo são realizados por
leitos de secagens e centrífuga e acondicionado em uma Unidade Gerencial de
Lodo (UGL). O efluente é lançado no corpo receptor Rio Cascavel.
A Estação de Tratamento de Esgoto Vassoural foi ampliada, com a
construção de mais um decantador e um reator anaeróbio. As obras foram
iniciadas em 2016 e concluídas em 2017.
Foi projetada para atender o crescimento populacional da cidade para
os próximos 20 anos.

Estação de Tratamento de Esgoto Sul II e Vassoural
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ETE Entre Rios (Colônia Vitória)
A Estação de Tratamento de Esgoto ENTRE RIOS iniciou a operação
no ano de 2001, com capacidade nominal de 5 l/s em operação e mais 5 l/s em
obras, com funcionamento diário de 24 horas. O tratamento é realizado através
de gradeamento, desarenador, dois reatores anaeróbio de lodo fluidizado com
pós-tratamento com filtro biológico de fluxo ascendente um decantador. O
desague do lodo são realizados por leitos de secagens e acondicionado em uma
Unidade Gerencial de Lodo (UGL) – em Guarapuava. O efluente é lançado no
afluente do Rio Pinhão.
A Estação de Tratamento de Entre Rios está sendo ampliada, e está em
fase de conclusão, com a construção de mais um Reator, dois filtros e um
Decantador, Leitos de secagens e Elevatórias. As obras foram iniciadas em
2016.
Foi projetada para atender o crescimento populacional da cidade para
os próximos 20 anos.
As áreas atendidas pelo serviço são visualizadas e discutidas ao longo
do texto. Áreas ainda não atendidas se devem a fatores como os que dificultam
a implantação de rede coletora de esgoto: tipos de solos (locais com grande
concentração de rochas), topografia (locais onde só é possível atendimento
através de elevatórias), pesquisa de adesão à população e ainda Investimentos
de grande porte.
As áreas prioritárias para expansão do atendimento devem priorizar
áreas com maiores concentrações urbanas e risco à saúde pública e ainda
as indicadas pelo Plano Diretor, como áreas de expansão urbana e as passíveis
de adensamento. As soluções para as áreas ainda não atendidas devem contar
com orientação técnica quanto a execução de solução individual, até que as
obras públicas sejam instaladas, além da exigência de infraestrutura por parte
dos empreendedores de novos loteamentos/condomínios, captação de
recursos junto aos órgãos financiadores.
O índice de atendimento com rede coletora de esgoto no estado do
Paraná é superior a 63%, sendo que 100% do esgoto coletado é tratado. A seguir
a tabela com o índice de atendimento no Município de Guarapuava, nas suas
respectivas áreas urbanas.
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Ligações de

Ligações de

Esgoto

Esgoto

Set/2011

Jul/2017

27.067

38.135

Área Urbana da Palmeirinha

0

0

Área Urbana de Entre Rios

882

1.649

0

0

Área Urbana de Guairacá

0

0

Área Urbana de Guará

0

0

Cidade de Guarapuava

(Colônia Vitória)
Área Urbana de Entre Rios
(Colônias
Samambaia,

Jordãozinho,

Cachoeira, Socorro, Vila Machado
Leal e Abegail)

Referencia: Julho/2017 – fonte PMSB 2012 e Sanepar – Índice de Atendimento

Índice de
Atendimento

Índice de
Atendimento

com Rede Coletora
de esgoto – set/2011

com Rede Coletora
de esgoto – jul/2017

65,35%

80,40%

Área Urbana da Palmeirinha

0

0

Área Urbana de Entre Rios

60,12%

80 %

0%

0%

Área Urbana de Guairacá

0%

0%

Área Urbana de Guará

0%

0%

Cidade de Guarapuava

(Colônia Vitória)
Área Urbana de Entre
Rios (Colônias
Samambaia,
Cachoeira,

Jordãozinho,
Socorro,

Vila

Machado Leal e Abegail)

Referencia: Julho/2017 – fonte PMSB 2012 e Sanepar – Índice de Atendimento
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Rede Coletora de Esgotamento Sanitário – Distrito Sede
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Rede Coletora de Esgotamento Sanitário – Distrito Sede

3.2.2.2. Dos Investimentos realizados e Demonstrativo do Cumprimento das
Metas Previstas no PMSB 2012/2016
Durante o período compreendido entre 1974 até julho de 2017, foram
realizados investimentos na ordem de R$ 106.024.703,38 (cento e seis milhões,
vinte e quatro mil, setecentos e três reais e trinta e oito centavos).9
No quadro a seguir, de acordo com a legenda, segue a situação atual
dos investimentos previstos no PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico
para o SES – Sistema de Esgotamento Sanitário, seguido da descrição dos
investimentos em andamento e previstos na 1ª edição do PMSB de 2012.
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3.2.2.2.1 Dos Investimentos realizados e Demonstrativo do Cumprimento das
Metas Previstas no PMSB 2012/2016 para as áreas não atendidas pelo sistema
coletivo de tratamento de esgoto.
2012-2013 - Disponibilizar através da prestadora, em parceria com a Prefeitura
Municipal, programa de orientação técnica sobre os métodos construtivos,
dimensionamento, operação e manutenção dos sistemas individuais de
esgotamento sanitário (soluções individuais).
A meta encontra-se cumprida. Foi elaborado trabalho técnico contratado pela
concessionária e que posteriormente encontra-se disponibilizada em forma de
cartilha.
A cartilha encontra-se disponível na página do Concidade Guarapuava
(www.concidade.com.br)
2014-2016 – na revisão do plano municipal de saneamento deverá ser
apresentado plano de expansão do atendimento de esgoto no Município,
contemplando um sistema alternativo de coleta de esgoto nas áreas não
atendidas por redes coletoras, POR MEIO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA
tudo acompanhado do respectivo estudo de viabilidade econômica e financeira
e da proposta de tarifa que viabilize a prestação do serviço.
De acordo com comprometimento da Concessionária será disponibilizado a
partir de 2018 serviço de caminhão limpa fossa pela própria Concessionária ou
por prestador por ela contratado. A tarifa do serviço será lançada na conta de
água do proprietário do imóvel.
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3.2.2.3. Das Metas Previstas para o Período 2018/2021

DIRETRIZES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Percentual
de
atendimento
com
disponibilidade
de
rede coletora de
esgoto - 2021
Cidade de Guarapuava
85%
Área
Urbana
da
Caminhão Limpa
Palmeirinha
Fossa até a definição
a partir de projeto a
ser apresentado pela
Sanepar em 2018 e
sua posterior
execução em prazo a
ser estabelecido
Área Urbana de Entre
85%
Rios (Colônia Vitória)
Área Urbana de Entre Prestação de Serviço
Rios
(Colônias
de Esgotamento
Samambaia,
sanitário através de
Jordãozinho, Cachoeira
limpa fossa
e Socorro e Vila
Machado
Leal
e
Abegail)
Área
Urbana
de Execução de Vala de
Guairacá
Infiltração em 2018
Área Urbana de Guará
Execução de Vala de
Infiltração em 2018
Vila Cury
Execução de Vala de
Infiltração em 2018

Percentual
de Percentual de atendimento
atendimento com com disponibilidade de rede
disponibilidade de coletora de esgoto - 2041
rede coletora de
esgoto - 2030
90%
95%

90%

95%

1. 2018 – Elaboração de Estudo Técnico Preliminar pela Sanepar para
implantação do SES – Sistema de Esgotamento Sanitário para o Distrito
da Palmeirinha - Perímetro Urbano;
2. 2018 – Disponibilização onerosa pela Sanepar do Serviço de
Esgotamento Sanitário oriundo de Fossas Sépticas nas áreas não
atendidas pela SANEPAR, compreendendo o perímetro urbano de
Guarapuava e das Colônias Socorro, Samambaia, Jordãozinho e
Cachoeira, Distrito da Palmeirinha, Guará e Vila Operária ( Rio das
Pedras)
3. 2018 - Execução dos projetos de valas de infiltração em conformidade
com NBR 7229/1993, para os perímetros Urbanos dos Distritos de Guará
e Guairacá. A área a ser executada a Vala de infiltração pela Sanepar
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deverá ser disponibilizada pelo Município através de área própria ou a ser
desapropriada.
4. A localização da ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário nas
áreas ainda não providas do sistema serão definidos em conjunto pela
Prefeitura Municipal e Companhia de Saneamento do Paraná –
SANEPAR, respeitando as condições de viabilidade técnica e econômica
e ainda as metas fixadas no Plano Local de Saneamento Básico e ainda
as áreas de expansão urbana previstas no Plano Diretor, loteamentos
adensados e desprovidos da rede e às indicadas para Adensamento.
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3.2.3. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
“No Brasil, atribuiu-se ao lixo, segundo a NBR. 10.004/2004 a
denominação de que Resíduos Sólidos são todos aqueles resíduos nos estados
sólido e semi-sólido que resultam da atividade da comunidade de origem:
industrial, doméstica, hospitalar, comercial, de serviços, de varrição ou agrícola.
Incluem-se lodos de ETAS (Estações de Tratamento de Água) e ETES (Estações
de Tratamento de Esgotos), resíduos gerados em equipamentos e instalações
de controle da poluição, e líquidos que não possam ser lançados na rede pública
de esgotos, em função de suas particularidades”. (Conceitos Básicos de
Resíduos Sólidos, EESC/USP, 1999).
A Lei nº 12.305/2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e
além desta desde 1999 no Paraná a Lei Estadual 12.493/99 no seu Art. 3º
Parágrafo I “... A geração de resíduos sólidos, no território do Estado do Paraná,
deverá ser minimizada através da adoção de processos de baixa geração de
resíduos e da reutilização e/ou reciclagem de resíduos sólidos, dando-se
prioridade à reutilização e/ou reciclagem a despeito de outras formas de
tratamento e disposição final...”
O Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos é, em síntese, o
envolvimento de diferentes órgãos da administração pública e da sociedade civil
com o propósito de realizar a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a
disposição final do lixo, elevando assim a qualidade da saúde pública da
população, levando em consideração as características das fontes de produção,
o volume e os tipos de resíduos, as características sociais, culturais e
econômicas dos cidadãos e as peculiaridades demográficas, climáticas e
urbanísticas locais.
No gerenciamento são preconizados programas da limpeza urbana,
enfocando meios para que sejam obtidos a máxima redução da produção de
resíduos, o máximo reaproveitamento e reciclagem de materiais e, ainda, a
disposição dos resíduos de forma mais sanitária e ambientalmente adequada,
abrangendo toda a população e a universalidade dos serviços. Essas atitudes
contribuem significativamente para a redução dos custos do sistema, além de
proteger e melhorar o ambiente.
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Nesse cenário, encontramos o processo de desenvolvimento acelerado
e a crescente concentração da população nos grandes centros, aliados à falta
ou falha no planejamento da expansão urbana, que acarretam séria deterioração
ambiental, com implicações na qualidade de vida humana. Entre os fatores de
agravamento do quadro ambiental destaca-se a grande geração de resíduos e
as consequências de seu trato inadequado, tanto sob o ponto de vista ambiental
como econômico e social. Devido a isto, a gestão de resíduos passou a ser uma
das questões prioritárias da maioria das administrações municipais.
O aumento da geração de resíduos está entre os problemas mais
discutidos e de difícil solução, pois com a expansão da urbanização das
atividades produtivas da população e do consumismo, a cada dia é maior a
acumulação de resíduos, que na falta de uma gestão adequada geram
problemas sociais, econômicos e ambientais, representando dessa forma uma
problemática de repercussão coletiva.
Observa-se que uma parcela significativa da população tem consciência
que existem vários tipos de resíduos e por isso devem receber tratamento e
denominação específica, e o problema da gestão de resíduos é uma questão
que deve envolver toda a sociedade.
A Gestão de Resíduos é um conjunto articulado de ações normativas,
operacionais, financeiras e de planejamento que uma administração municipal
desenvolve baseada em critérios ambientais, sociais, urbanísticos e econômicos
para coletar, transportar e dar a destinação final adequada ao lixo, visando além
da preservação do meio ambiente, garantir a limpeza urbana e minimizar
qualquer tipo de risco sanitário e ambiental à população.
O gerenciamento eficiente dos resíduos sólidos é uma questão de
cidadania e de consciência da necessidade de preservação do meio ambiente.
Cabe ao poder público na condição de agente de desenvolvimento municipal, se
defrontar com mais este desafio, tanto naquilo que é de sua competência direta,
como no que é de responsabilidade da iniciativa privada.
3.2.3.1. Objetivo
Estabelecer o planejamento das ações de gestão, manejo de resíduos
sólidos e limpeza urbana de forma a atender aos princípios da Politica Nacional
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de Resíduos Sólidos por meio de uma gestão participativa, visando desenvolver
programas, projetos e ações para a redução da geração de resíduos sólidos
domésticos, públicos e originários da varrição e limpeza de logradouros e vias
públicas, orientando o correto acondicionamento, armazenamento, coleta,
transporte, tratamento e destinação final, de forma segura, tendo em vista à
proteção dos trabalhadores, um maior reaproveitamento através da reciclagem,
a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.
3.2.3.2. Princípios Da Gestão De Resíduos Sólidos
Executar os serviços de limpeza urbana de forma sistematizada, visando
à melhoria da sua eficiência, como garantia da prevenção e do controle da
poluição, da proteção e recuperação da qualidade ambiental e promoção da
saúde pública;
Oportunizar um serviço de qualidade a toda população, visando à
universalização do acesso destes, a todos os munícipes;
Utilizar tecnologias apropriadas, com adoção de metodologias, técnicas
e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;
Desenvolver programas de educação ambiental e mobilização social,
visando gerar uma consciência mais responsável sobre os problemas produzidos
pela sobrecarga de resíduos não assimiláveis pela natureza, evitando os
desperdícios e contribuindo assim, para a conservação dos recursos naturais;
Desenvolver sistemas de controle e monitoramento visando garantir a
perfeita execução dos serviços preconizados;
Atentar ao disposto na Lei nº. 12.305 de 2 de agosto de 2010 – Política
Nacional de Resíduos Sólidos que, em seu art.20, discorre sobre a instituição da
logística reversa.
3.2.3.3. Diagnóstico dos Resíduos Sólidos
No manejo dos resíduos sólidos, deve-se levar em conta que embora a
reciclagem deva ser meta, ela é pouco eficiente para garantir que o ciclo de
matéria seja alcançado. Isso significa que a área para disposição final dos
resíduos coletados ainda é fator muito importante. O processo de reciclagem,
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por sua vez, também necessita de área significativa, tendo peso considerável no
planejamento.
Outro fator de grande importância é a interface entre a limpeza pública e
a comunidade local. O manejo de resíduos sólidos tem grande dependência da
boa aceitabilidade dos serviços pelos usuários, para que a limpeza pública possa
ser mais efetiva. Além disso, o fato de os resíduos sólidos urbanos terem valor
econômico deve ser considerado, pois existem pessoas que têm na “catação”
seu meio de vida. Dessa forma, cuidado especial deve ser dado aos aspectos
sociais relacionados ao manejo dos resíduos sólidos.
3.2.3.3.1. Aterro Sanitário
O método de disposição final de resíduos sólidos urbanos, conhecido
como aterro sanitário, aplica conhecimentos de engenharia e segue normas préestabelecidas de planejamento, construção e operação, minimizando riscos e
problemas ambientais.
O Município de Guarapuava tem destino correto e adequado aos
resíduos domiciliares coletados pelo sistema convencional municipal desde 13
de maio de 2011, com a inauguração do Aterro Sanitário Municipal, um dos mais
modernos e que atende a todas as exigências legais/ambientais vigentes, com
licença de operação junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) sob n° 22637.
Localiza-se a aproximadamente 10 KM da sede Urbana, saída para Laranjeiras
do Sul - Estrada São Sebastião – Rocio (Figura 1). O referido aterro está inserido
na Microbacia do Rio Coutinho e Bacia do Jordão, pertencente à Bacia
Hidrográfica do Médio Iguaçu. O horizonte de atendimento do aterro é até 2021.
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Localização Aterro Sanitário de Guarapuava
O Aterro Sanitário do Município de Guarapuava é um ganho ambiental e
operacional do município e atendem as exigências da Politica Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). O Aterro Sanitário foi executado no modelo
elevado em forma de células de acordo com as normas específicas do Manual
de Implantação de Aterros Sanitários.
Portanto o aterro fecha o ciclo de tratamento dos resíduos sólidos,
líquidos e gasosos gerados pelo resíduo doméstico do município de forma
responsável e ambientalmente correta.
O aterro sanitário de Guarapuava é composto por:
 Células horizontais para deposição do lixo em camadas de 3 metros;
 Drenos horizontais, canalização e dutos de chorume;
 Sarjeta, captações e tubulações de águas pluviais com dissipadores de
energia;
 Impermeabilização do solo com mantas (Geomembranas) e argila
compactadas;
 Lagoas(3) de tratamento dos líquidos e poço de bombeamento
devidamente isolados e impermeabilizados e com aeradores (uma delas);
 Poços de monitoramento (4) para controle de contaminação da água;
 Drenos verticais de gases;
 Proteção de taludes com gramíneas;
 Barracão para pequenos reparos, borracharia e lavador de caminhões
com tratamento da água servida (esgoto);
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 Cercas de isolamento da área e cortina arbórea;
 Balança rodoviária para pesagem dos veículos;
 Acesso com revestimento primário para descarga a qualquer tempo;
 Prédio administrativo;
 Controle de líquidos em circuito fechado, isto é, não sai da área (não
contamina rios, arroios e lençol freático);
Os procedimentos de operação do aterro sanitário começam com a
entrada do caminhão coletor na área do aterro, quando ele é pesado em balança
tipo “rodoviária”, para controle do material recebido. O caminhão é então
direcionado à frente de trabalho, onde os resíduos são depositados em células,
com altura de 3 metros e posteriormente compactados e recobertos com
camadas de terra de 30 a 40 centímetros. É utilizado nesta operação um trator
de esteira D6M. Os gases são drenados. Os líquidos são tratados nas lagoas de
decantação e bombeados para a célula principal, passando pelo processo de
recirculação.
Durante a operação do aterro há um acompanhamento do cumprimento
das especificações técnicas do projeto, tais como:
 Acompanhamento da eficiência da drenagem do percolado, que poderia
acarretar afloramento do chorume nas bermas e/ou taludes de massa de
resíduos e infiltrações no lençol freático;
 Avaliação da eficiência dos drenos de águas superficiais;
 Análise da eficiência da impermeabilização de fundo para que não haja
infiltração no lençol freático;
 Acompanhamento para que não haja migração de gases e chorume para
áreas vizinhas;
 Tratamento biológico do percolado (chorume) e posterior recirculação
sobre o Aterro;
 Manutenção das áreas de acesso de caminhões e sistema de iluminação;
 Sistema de segurança terceirizado evitando a entrada de terceiros;
 Monitoramento das águas do lençol freático através dos poços de
monitoramento.
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Vistas aéreas da primeira célula do aterro sanitário de Guarapuava
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Vista aérea das 3 (três) lagoas para tratamento de chorume
DADOS GERAIS:
Área Superficial Total do aterro: 211.627,85m².
Equipamentos Utilizados: 1 balança “rodoviária”; 1 trator D6M; 1 máquina
retroescavadeira; 1 caminhão basculante.
Nº de Funcionários: 10 divididos em 2 turnos mais a equipe de vigilância
terceirizada.
3.2.3.3.1.1.1 Caracterização Dos Resíduos Sólidos Recebidos No Aterro
Sanitário
Quantidade de resíduos recebidos de maio de 2011 a junho de 2017
Em maio de 2011, o Aterro Municipal de Guarapuava foi inaugurado, a
partir deste mês foram contabilizadas as pesagens diárias de cada setor (bairros
e vilas). O total de resíduos coletados em 77 (setenta e sete) meses de operação
do aterro é de 220.913,88 toneladas, conforme tabela a seguir.
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Quantidade de resíduos coletados
No Gráfico a seguir é apresentado a evolução da quantidade de resíduos
coletados mês a mês nos 77 meses de operação, pode ser observado que na
maioria dos meses a tendência é de um aumento na geração de resíduos de um
ano para o outro.

Quantidade de resíduos coletados
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Nas Tabelas a seguir pode ser observado uma análise da quantidade
de resíduos coletados entre os anos de 2011 a 2017, onde a evolução das
médias de geração de resíduos mensal e diária possui uma variação anual de
5,82%. Esta variação está muito acima do previsto no projeto executivo, onde se
previa um aumento de apenas 0,68% ao ano, sendo este apenas o aumento
populacional. Este aumento se deve ao aumento populacional acima da média e
ao aumento da taxa de geração per capita do município, está não prevista no
projeto e estabelecida uma taxa de geração per capita de 0,500 kg/hab/dia.

No ano de 2017 a média de recolhimento de resíduos até o mês de
setembro, foi de 3.402,86 toneladas/mês, a média diária é de 112,18
toneladas/dia, com uma taxa de geração per capta de 0,655 kg/hab/dia,
considerando a população urbana estimada pelo IBGE para o ano de 2017 de
180.364 habitantes e que a coleta atinge 95% da população.
Composição Gravimétrica
A composição gravimétrica traduz o percentual de cada componente em
relação ao peso total da amostra de lixo analisada. Indica a possibilidade de
aproveitamento das frações recicláveis para comercialização e de matéria
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orgânica para a produção de composto orgânico. Quando realizada por regiões
da cidade, ajuda a se efetuar um cálculo mais justo da tarifa de coleta e
destinação final.
De acordo com o Diagnóstico da Coleta dos Resíduos Sólidos Urbanos realizado
pela empresa Recitech Ambiental no ano de 2013, o município gera resíduos
com 40% de matéria orgânica, 38% de materiais recicláveis e 22% de materiais
não recicláveis, demonstrados nos gráficos a seguir.

Análise de Resíduos do Município de Guarapuava

Obs: Na categoria dos materiais recicláveis destaca-se a quantidade elevada de plásticos,
os quais representam 16% do total amostrado.
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3.2.3.3.1.2. Limpeza Urbana
Os serviços de limpeza urbana são executados pela SURG – Companhia
de Serviços e Urbanização de Guarapuava ou por empresas especializadas,
contratadas através de licitação pública.
A Companhia de Serviços e Urbanização de Guarapuava – SURG é uma
sociedade de economia mista municipal, responsável pelo planejamento,
execução e financiamento de obras e serviços de urbanização das zonas
urbanas e rurais do município de Guarapuava.
VARRIÇÃO
Este serviço é executado com uma rotina que é definida a partir da
demanda de cada local, sempre relacionada ao fluxo de pessoas que transitam
por aquela área. O serviço de varrição compreende:
 Varrição de ruas e logradouros públicos, que consiste em varrição de
guias e sarjetas, calçadas e canteiros centrais;
 Conservação e limpeza de áreas públicas;
 Limpeza de escadarias, passagens, vielas e demais locais de interesse
público;
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 Raspagem e remoção de terra, areia e materiais carregados pelas águas
pluviais para as vias e logradouros públicos pavimentados;
 Capinação do leito das ruas e remoção do produto resultante;
 Limpeza e desobstrução de boca-de-lobo, valas, valetas;
 Conservação de limpeza de estradas municipais vicinais.
 Também estão inclusos serviços de limpeza das lixeiras espalhadas pela
cidade.
CAPINA E ROÇADA
Os serviços de manutenção são desenvolvidos em perímetro urbano e
Distritos inclusive em áreas internas de propriedade pública, como Escolas,
creches, unidades de saúde, etc.
Consideram-se áreas verdes os jardins, canteiros centrais e laterais das
vias públicas, taludes, terrenos municipais, áreas não edificadas das escolas,
unidades de saúde, além de terrenos particulares (notificados pela fiscalização
e não atendidos, para posterior ressarcimento aos cofres públicos).
Considera-se manutenção a roçada, capina e remoção de toda
vegetação existente nas juntas entre pavimentos, sarjetas, meios fios, calçadas,
bem como nas falhas dos pavimentos e das calçadas. Os serviços de roçada
constituem-se no corte da vegetação que se encontra alto. O corte deverá ser
efetuado na base do vegetal. Os serviços de capina seletiva constituem-se na
remoção exclusiva das pragas que venham a nascer no meio dos gramados.
Os resíduos compreendidos da massa vegetal resultante são rastelados
e removidos a cada serviço, em ação constante e sequencial. É realizada ainda
a remoção de objetos encontrados junto às áreas verdes, tais como pneus,
plásticos, madeiras, móveis, sacos de lixo, etc.
PODA, CORTE DE RAÍZES E SUPRESSÕES DE ÁRVORES
A manutenção do patrimônio Arbóreo do Município está constituída
através da Lei Complementar nº 075/2017, portanto, todos os serviços e
avaliações estão em conformidade com as definições e normas estabelecidas,
além de elementos técnicos específicos da área.
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 PODAS DE MANUTENÇÃO - Constitui-se em cortes de ramos e galhos
executados considerando-se critérios técnicos mantendo a integridade e
conduzindo o vegetal em seu desenvolvimento pleno. Recomenda-se a
execução de podas de manutenção uma vez ao ano, entretanto em área
urbana, devido às diversas interferências (semáforos, rede elétrica, placas
de sinalização, etc.), poderão ser realizadas mais vezes ao longo do ano,
dependendo de avaliação técnica.
 CORTES DE RAÍZES - Operação realizada com o objetivo de eliminar
afloramento irregular do sistema radicular de espécies vegetais de porte
arbóreo, visando o nivelamento do passeio público, tornando efetiva sua
área de passagem. Os cortes ou secções de raízes são orientados
tecnicamente, considerando-se a espécie vegetal, tipo de afloramento e
condições das raízes.
 SUPRESSÃO DE ÁRVORES - A supressão de árvores constitui-se na
retirada total ou eliminação do vegetal de porte arbóreo de logradouros
públicos. Os serviços são executados após avaliação técnica efetuada e
elaborada por engenheiros florestais da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente

(SEMAG),

conforme

determina

e

estabelece

a

Lei

Complementar nº 075/2017.
A disposição final dos resíduos provenientes da capina, roçada, poda,
corte de raízes e supressão de árvores é realizada pela SURG à no aterro
sanitário municipal.
3.2.3.3.1.3. MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Resíduos Domésticos (RDO) – Coleta Convencional
Os serviços de coleta dos resíduos sólidos domésticos (RDO) atendem
toda a população urbana do município e as sedes dos distritos. A coleta regular
dos Resíduos Sólidos Domésticos (RDO) e dos Resíduos Públicos (RDU) é feita
pela Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava (SURG), empresa
de economia mista contratada para a execução de serviços de limpeza urbana,
coleta e disposição dos Resíduos Sólidos domésticos e públicos. A coleta é
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realizada em regiões previamente definidas, seis vezes por semana na região
central e em alguns bairros com maior densidade demográfica e três vezes por
semana nos demais bairros e distritos.
Para definir a frequência de coleta em cada setor, deve-se levar em
consideração: densidade populacional da área; tipos de recipientes (lixeiras)
utilizados pela população no acondicionamento dos sacos de lixo; mão-de-obra
utilizada;

condições

e

acessos

existentes.

Juntamente

com

estas

condicionantes, é necessário ponderar a geração total média que é, atualmente,
de aproximadamente 112 ton/dia. A disposição final dos RDO e RDU se dá no
Aterro Sanitário Municipal.
Os RDO são de responsabilidade do Poder Público Municipal, sendo a
situação quanto à coleta convencional:
 A coleta é realizada pela SURG – Companhia de Serviços e Urbanização
de Guarapuava.
 O sistema de coleta é de porta em porta e o destino é o Aterro Sanitário
Municipal.
 É coletada a média de 112 toneladas/dia.
 São 95 funcionários responsáveis pela coleta, com 11 caminhões para
esse fim.
Os RDU são de responsabiliza do Poder Público Municipal, portanto
quanto a estes resíduos, ocorre:
 A limpeza e manutenção de bueiros e galerias pluviais que são realizadas
pela SURG – Companhia de Serviços e Urbanização de Guarapuava, com
equipamento adequado.
 Da mesma forma a limpeza de logradouros (varrição, poda de árvores), é
executado pela SURG – Companhia de Serviços e Urbanização de
Guarapuava.
O Município de Guarapuava, através da Companhia de Serviços e
Urbanização de Guarapuava – SURG atua diretamente na prestação desses
serviços, efetuando a coleta de resíduos sólidos urbanos compostos por
resíduos domésticos e comerciais (equiparados a domésticos), ou, na falta ou
indisponibilidade de recursos humanos ou infra-estrutura, efetua a contratação
de serviços de terceiros. Os caminhões funcionam em três turnos: diurno,
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vespertino e noturno, obedecendo a itinerário e horário estipulado pela
administradora da coleta convencional, a SURG.
Dados da coleta convencional
CAMINHÃO
PERÍODO

PESO (ton/mês)

11 caminhões
segunda a sábado
3.402,86
compactadores
(dias úteis)
(média do mês)
Fonte: Prefeitura Municipal de Guarapuava - Ref: jan-set/2017.

PESO MÉDIO
DIÁRIO (ton/dia)
112,18
(média do dia)

A taxa de Coleta de Lixo é cobrada com base na Lei Municipal nº. 1108/2001 –
Código Tributário Municipal e Lei Complementar nº. 030/2009, através do IPTU,
utilizando como critério de mensuração o total da área construída no imóvel:
Área construída:
01 Até 60m²........................................................................Isentos.
02 Acima de 60 m² até 80m²...............................................0,1552 UFMs.
03 Acima de 80 m² até 100 m²............................................0,1939 UFMs.
04 Acima de 100 m² até 120 m²..........................................0,2327 UFMs.
05 Acima de 120 m² até 140 m²..........................................0,3103 UFMs.
06 Acima de 140 m² até 200 m²..........................................0,3872 UFMs.
07 Acima de 200 m² até 300 m²..........................................0,4649 UFMs.
08 Acima de 300 m² até 400 m²..........................................0,5646 UFMs.
09Acima de 400 m² até 500 m²...........................................0,6643 UFMs.
10 Acima de 500 m² até 600 m²..........................................0,7640 UFMs.
11 Acima de 600 m² até 700 m²..........................................0,8638 UFMs.
12 Acima de 700 m² até 800 m²..........................................0,9635 UFMs.
13 Acima de 800 m² até 900 m²..........................................1,0632 UFMs.
14 Acima de 900 m²até 1.000 m²........................................1,1629 UFMs.
15 Acima de 1.000 m².........................................................2,3258 UFMs.
O valor do UFM para o ano de 2017 é de R$ 54,41.
Resíduos Domésticos (RDO) – Coleta Seletiva
O desenvolvimento de novas tecnologias, além de gerar processos
industriais cada vez mais sofisticados, tem interferido no cotidiano das pessoas,
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mudando o seu comportamento para que elas possam acompanhar e se adaptar
aos novos modos de vida, exigidos pela dinâmica da competitividade. Um dos
efeitos desse processo é a criação de produtos mais fáceis de serem
manipulados, com maior disponibilidade, porém com ciclo de vida menores, o
que implica fabricação acelerada de muitos produtos para reposição.
A geração dos resíduos é influenciada pelo número de habitantes, área
relativa de produção, condições climáticas, hábitos e costumes da população,
nível educacional e poder aquisitivo (LIMA, 1995). Em geral, quanto mais rica e
industrializada for determinada região, maior será o consumo de descartáveis.
Esse processo todo desencadeia uma série de problemas para o meio
ambiente, devido ao aumento da geração de resíduos sólidos urbanos de forma
crescente. De 2010 a 2014, houve aumento de 29,2% na geração de resíduos
no Brasil.
Além do próprio produto após seu uso precisar de destinação adequada,
as embalagens que o acompanham também precisam, e, quando isso não é feito
da maneira correta, os efeitos nocivos são evidenciados, tais como poluições
ambientais, contaminações em lençóis freáticos e proliferação de diversos tipos
de doenças. Entre as formas mais corretas de destinação dos resíduos, estão a
disposição em aterros sanitários e reciclagem.
A prefeitura Municipal de Guarapuava-PR, visando o cumprimento das
determinações da Lei 12.305/2010, implantou o programa de coleta seletiva com
caminhão baú em 2010 com um caminhão e foi ampliado em 2013 com o
programa denominado “Jogue Certo”, coletando uma parcela significativa de
resíduos recicláveis, aproximadamente 4.152 ton/ano. Esse programa tem por
objetivo minimizar os problemas ambientais, com a separação correta dos
resíduos sólidos pela população envolvida. As estratégias de ação concentram
seus esforços na aplicação de educação ambiental, por esta estar relacionada
com as questões sociais e necessidade imediata de mudança de comportamento
(CARVALHO, 2004). Outro fator relacionado, diz respeito a possível geração de
recursos financeiros, para famílias do programa, através da comercialização de
produtos recicláveis.
O Programa da coleta seletiva - Jogue Certo, ocorreu em etapas:
planejamento, orientação, aplicação, monitoramento e fiscalização, prevendo o
estabelecimento de relações sociais entre os participantes baseado na
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cooperação e a construção de um domínio linguístico que permita a comunicação
e a interdisciplinaridade, facilitando o caminho das ações.
Na etapa inicial do programa, foi à realização de um levantamento dos
bairros, de acordo com o número de operadores ecológicos, para verificar os
bairros que seriam implantados inicialmente a coleta seletiva - Jogue Certo. Pois
quanto mais centrais os bairros, o número de operadores ecológicos é menor, e,
o interesse por estes materiais recicláveis fazem com que eles se desloquem
para essas regiões, onde há maior volume de recicláveis. Além disso, sabe-se
que quanto maior o poder aquisitivo da população, a produção de resíduos é
maior, correndo riscos devido à distância percorrida.
Com o levantamento feito, foram realizadas várias reuniões com os
operadores ecológicos, mostrando a importância da coleta seletiva, e de serem
cooperados, além da vantagem de trabalhar em um ambiente limpo e livre de
intempéries, utilizando adequadamente os equipamentos de proteção individual
(EPIs). Assim, os materiais coletados são destinados à cooperativa –
RECICLASOL.
O município de Guarapuava conta com 439 operadores ecológicos,
cadastrados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente que trabalham com a
coleta de materiais recicláveis, coletados em empresas, lojas e residências,
sendo que, é um trabalho considerado difícil de ser executado nas ruas, devido
ao trânsito, a situações climáticas e as distâncias das moradias. Por isso, dentre
estes operadores, poucos são cooperados, fato que pode ser explicado por não
entenderem o processo de se associar a uma cooperativa. Com o programa da
coleta seletiva, um dos objetivos é fazer com que eles entendam esse processo
e sintam-se motivados para fazer parte da cooperativa e dos benefícios que ela
pode oferecer.
Com a definição dos bairros para iniciar o processo da coleta seletiva –
Jogue Certo, foi realizada uma capacitação para as pessoas envolvidas para o
trabalho de orientação e de entrega de materiais. Sendo este um trabalho
realizado de porta em porta, conversando com os moradores das residências,
lojas e comércio explicando a importância da separação dos resíduos e
orientando quanto ao dia e período (manhã ou tarde) da coleta seletiva, e
também, com realização de palestras nas escolas locais. Desta forma, é feito o
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processo de educação ambiental formal e não formal, envolvendo a
conscientização e mudanças de atitudes.
O município de Guarapuava apresenta 25 bairros e sub-bairros e 04
distritos que gradativamente serão envolvidos pela coleta seletiva. A implantação
deu inicio com apenas 01(um) caminhão atendendo apenas 04 bairros centrais,
atendendo em torno de 11.765 habitantes.
No ano de 2014 ocorreu a ampliação da coleta com mais 02 (dois)
caminhões, ampliando para mais 04 (quatro) bairros e um distrito, sendo este
com 05 (cinco) colônias, totalizando a coleta seletiva com 3 (três) caminhões
atendendo em torno de 47 mil habitantes. No final do semestre do mesmo ano,
foram entregues 100 carrinhos ecológicos, para auxiliar no transporte de
materiais recicláveis, que contemplaram 100 (cem) operadores ecológicos, onde
foram escolhidos de acordo as necessidades previamente verificadas através de
entrevistas e visitas.

Carrinhos ecológicos entregues aos operadores ecológicos

Em 2015, a coleta seletiva – Jogue Certo, ampliou para mais 1 (um)
caminhão atendendo mais 03 (três) bairros, contando com 4 caminhões para a
realização da coleta seletiva, atingindo assim, em torno de 58.350 habitantes.
Em 2016, a coleta abrange os bairros já implantados com a orientação,
monitoramento e fiscalização no processo das atividades desenvolvidas com a
população, além das atividades realizadas nas escolas.
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Neste ano de 2017 estão sendo construídas edificações para recicláveis
nas áreas rurais. Estas edificações serão destinadas ao armazenamento
temporário de resíduos, os quais a própria população da região se
responsabilizará em transportar de suas residências. Assim, no momento em
essas edificações estiverem com sua capacidade de armazenamento exaurida,
o material será retirado e transportado pelos caminhões de coleta seletiva do
município, e entregue à cooperativa RECICLASOL, que dará um destino
adequado ao mesmo, em acordo com a Legislação Ambiental, e, será de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Guarapuava a realização de
controle de moscas e vetores nessas edificações.
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
A Prefeitura Municipal de Guarapuava vem desenvolvendo diversos
programas, projetos e ações que contribuem para o avanço da consciência
ambiental, e ao mesmo tempo o aproveitamento do resíduo tem sido uma
alternativa de sobrevivência para a população carente. Dentre eles, destacamse:
 Coleta seletiva com caminhão: A partir de outubro de 2010 se iniciou
gradativamente, a partir de uma campanha educativa porta a porta e
distribuição de folhetos explicativos, a implantação da coleta seletiva com
um caminhão baú. Atualmente o programa “Jogue Certo” conta com 4
caminhões para coleta nos seguintes bairros:
Segunda-feira – Centro (a partir das 8h); Santa Cruz (Tarde); Entre Rios
(dia todo).
Terça-feira – Trianon (tarde); Entre Rios (dia todo); Cristo Rei,
Bonsucesso e São Cristovão (tarde).
Quarta-feira – Centro (a partir das 8h); Batel (tarde); Vila Carli(tarde) ;
Entre Rios (dia todo).
Quinta-feira – Vila Buck (manhã); São Cristóvão (manhã) Bairro dos
Estados, Bonsucesso (rodoviária), Praça da Fé e Núcleo Padre Chagas
(tarde); Entre Rios (dia todo).
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Sexta-feira – Centro (a partir das 8h); Santana e Alto da XV (manhã e
tarde).
O material recolhido é enviando para Cooperativa de Operadores Ecológicos de
Guarapuava (RECICLASOL).

Caminhões da coleta seletiva

 Coleta seletiva realizada por operadores ecológicos (catadores):
atendidos pelo programa “Reciclando para Vida”, a Secretaria de Meio
Ambiente (SEMAG) mantém um cadastro dos operadores ecológicos que
atuam no município os quais recebem capacitação periódica, materiais de
apoio para realização do seu trabalho, além da inclusão em projetos
sociais.
 Educação Ambiental: a Secretaria de Meio Ambiente desenvolve ações
de orientação porta a porta à população quanto à separação e
acondicionamento correta dos resíduos reciclados. Também desenvolve
palestras em escolas, visitas orientadas ao Aterro Sanitário e Cooperativa
RECICLASOL, atendimento e palestras no Parque das Araucárias (formal
e não formal), além do desenvolvimento dos projetos Parque Escola e
Formando pela Natureza.
 Projeto Feira Solidária: A Prefeitura Municipal de Guarapuava, através
das Secretarias de Agricultura, de Meio Ambiente e de Assistência Social
promovem a troca de alimentos por materiais recicláveis, gerando renda
extra para os produtores rurais de Guarapuava e proporcionando mais
qualidade de vida aos moradores de Guarapuava. O projeto tem 141
agricultores inscritos. Cada cinco quilos de resíduos recicláveis podem ser
trocados por 1 quilo de alimento. A feira é realizada sempre as quintas e
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sextas-feiras, em locais previamente divulgados. O projeto beneficia cerca
de 210 famílias, aproximadamente, em cada dia da ação. A feira atende
os distritos de Entre Rios e da Palmeirinha, e os bairros Vila São José,
Vila Bela, Adão Kaminski, Boqueirão, Xarquinho, Vila Colibri, Residencial
2000 e Jardim das Américas. O projeto conta com apoio da CARMUG
(Central de Associações Rurais do Município de Guarapuava),
responsáveis pela produção dos alimentos e da RECICLASOL
(Cooperativa dos Operadores Ecológicos de Guarapuava), entidade
designada para a coleta e destinação do resíduo coletado.

Troca de Resíduos por alimento

 Ecopontos:


ECOPONTO PNEUS – MACHADINHO PNEUS. O estabelecimento
comercial oficializado como Ecoponto está situado à Rua Portugal, 477
– Industrial/Xarquinho. Todos os estabelecimentos comerciais e
borracharias receberam orientações e educação ambiental sobre a
importância da destinação correta deste material.



ECOPONTO ÓLEO DE FRITURA - Toda logística é realizada pela
empresa GRT Óleo Vegetal que distribui ecopontos em escolas,
igrejas, estabelecimentos comerciais, restaurantes, etc.



Resíduos Eletrônicos – A SEMAG em parceria com a SESCAP e a
empresa SUC - Ambiental lançou o projeto E-LIXO com o objetivo de
recolher o maior número possível de equipamentos eletrônicos inúteis
para que seja descartado corretamente, desta forma esta realizando
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campanhas de coleta, onde disponibiliza espaços para que a
população, em dias programados, realize o descarte desde material.

Coleta de resíduos eletrônico
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS)
Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são aqueles oriundos de
qualquer atividade de natureza médico-assistencial humano ou animal - clínicas
odontológicas, veterinárias, farmácias, centros de pesquisa - farmacologia e
saúde, medicamentos vencidos, necrotérios, funerárias, medicina legal e
barreiras sanitárias (ANVISA, 2006).
No município de Guarapuava o sistema de coleta e destinação dos RSSS
é

realizado

por

empresas

terceirizadas,

em

aproximadamente

165

estabelecimentos geradores. A coleta obedece à orientação da RDC Nº 306
(Resolução de Diretoria Colegiada), que dispõe sobre o regulamento técnico
para o gerenciamento dos mesmos.
Nos estabelecimentos que geram RSSS de responsabilidade da
Prefeitura Municipal, como postos de saúde, a empresa responsável pela coleta
é:
Nome: Spielmann & Spielmann Ltda
CNPJ: 07.075.504/0003-81 Endereço: Av. México, 198
Telefone: (46)35365078 Cidade: Dois Vizinhos – PR
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Área de transbordo: BR 277, Km 351
Cidade: Guarapuava – PR
RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS
No município de Guarapuava a Associação dos Distribuidores de
Defensivos do Centro Sul – ADDCS é uma entidade civil de direito privado, sem
fins lucrativos. Tem como objetivo receber as embalagens vazias laváveis e não
laváveis de defensivos agrícolas (agrotóxicos) e dar o destino final correto, qual
seja, reciclagem para as embalagens que foram corretamente lavadas e
incineração para aquelas contaminadas, ou que não foram corretamente tríplice
lavadas conforme a Lei Federal 9974/00. Este processo tem como intuito, retirar
as embalagens de agrotóxicos das propriedades rurais, com isso limpando o
meio ambiente da poluição gerada pelas mesmas.
A ADDCS tem sua sede instalada na Rod. Br 277, Km 348,5 – Estrada
São Sebastião s/n, Jardim Aeroporto – Guarapuava – PR. Fone: (42) 3627- 6035
- site: www.addcs.com.br
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Os resíduos da construção civil, também conhecidos como entulhos, são
oriundos de resquícios das atividades de obras e infra-estrutura, tais como:
reformas, construções novas, demolições, restaurações, reparos e outros
inúmeros conjuntos de fragmentos como restos de pedregulhos, areias,
materiais cerâmicos, argamassas, aço, madeira etc.
A Resolução CONAMA n°. 307 de 5 de julho de 2002, estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil. Esta legislação define que os geradores de resíduos da construção civil
deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final.
Sendo que os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros
de resíduos domésticos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d água,
lotes vagos e em áreas protegidas por Lei.
Em Guarapuava a coleta, transporte e destinação final dos resíduos de
construção civil é realizada por empresas privadas sob a fiscalização de órgão
competente do Poder Público.
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Faz-se necessária a elaboração de Plano Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil onde estarão dispostas as obrigações quanto ao
armazenamento, transporte e disposição final dos resíduos gerados pelas
empresas do ramo da construção civil do município ou as que vierem a se
instalar, inclusive a obrigatoriedade da elaboração de Planos de Gerenciamento
por empreendimento.
RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Os resíduos industriais são os mais variados possíveis, além da geração
de resíduos comuns devido à permanência dos funcionários na empresa existem
os resíduos provenientes da própria produção industrial que podem ser
extremamente perigosos e impactantes ao meio ambiente se não dispostos da
forma adequada.
De acordo com a ABNT resíduos industriais são todos os resíduos sólidos
ou semi-sólidos resultantes de atividades industriais incluindo lodos e
determinados líquidos cujas características particulares não permitem sua
disposição na rede de esgoto ou no aterro sanitário comum. Dentre as opções
para disposição final dos resíduos industriais estão a incineração e a disposição
em aterros industriais. Segundo a Norma ABNT NBR 10.004/2004, os resíduos
sólidos são classificados nas seguintes classes:
- Resíduos de Classe I - Perigosos - Resíduos que, em função de suas
propriedades físico-químicas e infectocontagiosas, podem apresentar risco à
saúde pública e ao meio ambiente. Devem apresentar ao menos uma das
seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade
e patogenicidade;
- Resíduos de Classe II - Não Inertes - Aqueles que não se enquadram nas
classificações de resíduos classe I ou classe III. Apresentam propriedades tais
como: combustibilidade, biodegrabilidade ou solubilidade em água;
- Resíduos de Classe III - Inertes - Quaisquer resíduos que submetidos a um
contato estático ou dinâmico com água, não tenham nenhum de seus
componentes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de
potabilidade de água definidos pelo Anexo H da Norma NBR 10.004.
A responsabilidade pelo transporte e destinação final dos resíduos
gerados pelas indústrias é de responsabilidade do próprio gerador, o qual deverá
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apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Industriais, estando
sujeito à fiscalização do Poder Público Municipal, o qual realiza também
expedição de alvarás nos diferentes empreendimentos municipais tais como:
mecânicas, “lava-cars”, postos de combustíveis, madeireiras, entre outras
atividades poluidoras.
3.2.3.1.4. Das Metas Previstas para o período 2018-2021


Implantar as próximas células do aterro sanitário e ampliação do mesmo:
Implantar a ultima fase de impermeabilização do aterro sanitário;



Aquisição de nova área para aterro sanitário: A previsão de uso do atual
aterro é até 2021, portanto faz-se necessário a aquisição de nova área com
tempo hábil para os tramites de licenciamento da nova área;



Implantar novo aterro sanitário: Com a finalização do atual aterro sanitário
deverá ser executado um novo aterro sanitário em atendimento a legislação
ambiental vigente.



Incentivar a criação de Aterros Sanitários Privados: Principalmente os
destinados a resíduos industriais, entre outros, dando opções aos
geradores destes materiais em destinar de forma correta os seus resíduos.



Implantação de unidades de tratamento de resíduos orgânico: De acordo
com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos os resíduos orgânicos devem
ter destinação diferente dos rejeitos. Do total de resíduos que chega ao
aterro sanitário 40% é de material orgânico, portanto, a implantação de uma
unidade de tratamento irá proporcionando um aumento da vida útil do aterro
sanitário municipal.



Incentivar o uso de composto orgânico na agricultura local: Incentivar a
utilização dos compostos gerado na unidade de tratamento de resíduo
orgânico na agricultura local.



Incentivar adoção da compostagem doméstica: Por meio de palestras e
panfletos com orientações técnicas de compostagem, incentivar o
reaproveitamento do resíduo orgânico.



Redução dos resíduos sólidos que estão sendo enviados para o aterro
sanitário: Mediante conscientização da população sobre a importância da
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coleta seletiva, e ampliação gradativa da coleta seletiva, bem como na
redução do consumismo desenfreado da atualidade.


Adequar à periodicidade da coleta convencional domiciliar com a geração
de resíduos das residências: Avaliação contínua dos roteiros de coleta em
relação a novos loteamentos.



Sistematizar os serviços de limpeza urbana: Por meio de estudos e
parcerias entre os envolvidos, em todas as etapas dos serviços,
sistematizar os serviços de limpeza urbana buscando uma melhoria
contínua.



Modernizar periodicamente o modelo de gestão: atendendo às tendências
que surgirem com soluções eficientes e viáveis;



Implantação de novos ecopontos ou PEVs (Pontos de Entrega Voluntária)
para resíduos especiais em atendimento à logística reversa: Trabalhar na
cobrança junto as indústrias pelo atendimento a obrigação de implementar
a logística reversa.



Implantar coleta seletiva na área rural: Os resíduos reciclados gerados na
área rural têm como destino formas variadas como valas e queima, com a
implantação da coleta seletiva por meio de pontos de entrega de material
reciclável este material terá uma destinação adequada podendo ser
reaproveitado ou reciclado na cooperativa.



Manter e ampliar programas e projetos de educação ambiental: A educação
ambiental contribui significativamente para a preservação da limpeza e
qualidade de vida na cidade, pois é necessário que toda a sociedade
internalize esse novo conceito, esta visão integrada, pois afinal é ela
também a grande parceira na preservação da cidade, atendendo ao quesito
responsabilidade compartilhada pelo destino dos resíduos.



Fortalecer a categoria dos operadores ecológicos: Com aumento
considerável de renda e consequentemente a melhoria da sua qualidade
de vida.



Incentivar a vinda de indústrias de reciclagem para o Município: Diminuindo
assim as distâncias entre os resíduos gerados e sua transformação em
novos produtos.



Fomentar a iniciativa privada para reaproveitamento dentro de um Sistema
de Gestão Sustentável de resíduos da construção civil, resíduos industriais,
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químicos e de serviços: criando opções de destinação local destes
materiais.


Fomentar a atuação da vigilância sanitária e secretaria de meio ambiente
na fiscalização e controle de resíduos químicos, industriais e hospitalares:
Incentivar o controle efetivo das empresas gerador de resíduos químicos,
industriais e hospitalares por meio de sistematização da fiscalização.



Manter,

recuperar

e

ampliar

as

infra-estruturas

necessárias

ao

funcionamento do sistema de gestão de resíduos sólidos: Manter e ampliar
as estruturas existentes de acordo com as tecnologias disponíveis,
buscando uma modernização contínua.
O Plano de metas será executado gradativamente de acordo com a
realidade atual e possibilidades operacionais, financeiras, técnicas, entre outras.
INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PMSB - MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
METAS PMSB

2018

2019

2020

2021

Incentivo ou Ação sem necessidade de previsão orçamentária com vistas à utilização
da estrutura existente e com previsão de parcerias - X
Implantar as próximas células do
aterro sanitário e ampliação do
500.000,00
mesmo
Aquisição de nova área para aterro
2.000.000,00
sanitário
Implantar novo aterro sanitário
2.000.000
Incentivar a criação de Aterros
X
X
X
X
Sanitários Privados
Implantação de unidades de
tratamento de resíduos orgânico

3.000.000,00

Incentivar o uso de composto
orgânico na agricultura local
Incentivar adoção da compostagem
doméstica
Redução dos resíduos sólidos que
estão sendo enviados para o aterro
sanitário
Adequar à periodicidade da coleta
convencional domiciliar com a
geração de resíduos das residências

X
30.000,00

35.000,00

35.000,00

40.000,00

28%

30%

32%

34%

X

X

X

X
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Sistematizar os serviços de limpeza
urbana

X

X

X

X

Modernizar periodicamente o modelo
de gestão

X

X

X

X

Implantação de novos ecopontos ou
PEVs (Pontos de Entrega Voluntária)
para resíduos especiais em
atendimento à logística reversa

X

X

X

X

Implantar coleta seletiva na área rural 110.000,00
X
X
X
Manter e ampliar programas e
700.000,00 700.000,00 800.000,00 800.000,00
projetos de educação ambiental
Fortalecer a categoria dos operadores
ecológicos
Incentivar a vinda de indústrias de
reciclagem para o Município
Fomentar a iniciativa privada para
reaproveitamento dentro de um
Sistema de Gestão Sustentável de
resíduos da construção civil, resíduos
industriais, químicos e de serviços e
vegetais.
Fomentar a atuação da vigilância
sanitária e secretaria de meio
ambiente na fiscalização e controle
de resíduos químicos, industriais e
hospitalares.
Manter, recuperar e ampliar as infraestruturas necessárias ao
funcionamento do sistema de gestão
de resíduos sólidos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3.2.4. DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS
Conforme dados iniciais deste documento, o Município de Guarapuava
possui 09 áreas urbanas. A Cidade de Guarapuava, no Distrito Sede, as
Colônias Samambaia, Jordãozinho, Vitória, Cachoeira e Socorro, no Distrito
de Entre Rios, a área Urbana do Distrito do Guará, a área urbana do Distrito
de Guairacá e a área urbana do Distrito de Palmeirinha, além de algumas
localidades e aglomerados urbanos, a exemplo da Comunidade do Rio das
Pedras.
Para

a

Cidade

de

Guarapuava,

devido

ao

Mapeamento

Aerofotogramétrico executado em 1996, tem se mapeada a rede hidrográfica,
passível de visualização nas fotografias aéreas, conforme figura abaixo:

Rede Hidrográfica – Cidade de Guarapuava
Levantamento Aerofotogramétrico – 1996

Faz se necessário o detalhamento deste mapeamento, a identificação
das canalizações e conhecimento de suas dimensões e materiais, sua
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atualização e a complementação de informações nas demais áreas urbanas.
Para que isto seja feito, é necessário levantamento de campo, vistorias e
levantamentos a fim de que seja produzido material sistemático das
informações, da rede de galerias, das canalizações, dos pontos críticos, das
análises das suficiências dos dimensionamentos, da necessidade das
substituições/redimensionamentos e ainda da disponibilização de material
altimétrico, para mapeamento dos limites das bacias que compõem, no mínimo,
as áreas urbanas.
A rede de galerias de águas pluviais e as canalizações existentes não
encontram-se cadastradas e mapeadas de maneira sistemática. Há ruas
pavimentadas desprovidas de rede de galerias, inclusive meio fio e há rede de
galerias executadas em vias não pavimentadas.
A drenagem superficial é feita através de sarjetas, sarjetões e
pavimentos impermeabilizados que direcionam para as captações as águas
precipitadas.
No sistema de escoamento superficial onde não há pavimento de
nenhum tipo,

ocorrem erosões

nos

lançamentos,

que

requerem

a

manutenção periódica e constante com a reposição e reconstituição do
greide das vias. A rede hidrográfica natural também faz parte da rede de
drenagem superficial.
A drenagem subterrânea é composta de captações em bocas de lobo,
poços de visita, redes de tubulações circulares ou retangulares direcionadas
para receber e conduzir o volume precipitado até o lançamento final num corpo
d’água. O lançamento pode ser em escadas hidráulicas ou diretamente em
alas de lançamento com a finalidade

de ancorar a tubulação e dissipar

energia.
A Cidade de Guarapuava está situada praticamente em uma única
Bacia, que é a do Rio Cascavel. Na figura a seguir é possível esta identificação.
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Cidade de Guarapuava- Bacia do Rio Cascavel e Perímetro Urbano

Tanto para a Cidade de Guarapuava, quanto para as demais áreas
urbanas, faz-se necessário a elaboração de mapeamento que demonstre os
limites das Bacias, das Sub-Bacias, a classificação da ordem de subordinação
e sua extensão.
A Cidade de Guarapuava já enfrenta em algumas bacias, enchentes
ocasionais, devido à ocupação em áreas muito próximas aos arroios, a
crescente impermeabilização do solo, além do lançamento de lixo nas vias
públicas, nas galerias de águas pluviais e nos próprios arroios, que
interrompem parcial ou totalmente seu fluxo natural.
A Cidade vem a cada dia sendo mais impermeabilizada, devido às
edificações e execução de projetos de pavimentação. Em função do
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crescimento da ocupação, da implantação de novos loteamentos, se exige do
sistema de drenagem uma capacidade para o qual não foi projetado,
principalmente nas áreas mais antigas da cidade. Assim, novos pontos de
alagamento tem sido identificados.
A situação é de um horizonte de agravamento das situações de cheias.
Quanto mais ocorrerem as ocupações, a execução das retificações e
canalizações, das pavimentações, maior demanda haverá de um sistema
eficiente de drenagem. Em detrimento de toda a Cidade de Guarapuava estar
situada em praticamente uma única Bacia (Bacia do Rio Cascavel) a
vulnerabilidade da área de risco é cada vez mais grave. Mudar a ocupação em
outra Bacia (Rio Coitinho) por exemplo, exigirá a implantação de uma nova
estação de tratamento de esgoto. A Cidade ainda possui uma ocupação
horizontal, há vazios urbanos na Bacia do Rio Cascavel e há a possibilidade
do crescimento vertical, mas é necessário avaliar a demanda dos sistemas de
drenagem necessários.
As soluções mitigadoras para as áreas consolidadas e novas áreas de
ocupação, onde ocorrem os casos de acréscimo de impermeabilização é a
adoção de obrigatoriedade de implantação de dispositivos de compensação
que evitem o agravamento de problemas já existentes, com bacias de retenção
e/ou acumulação, tanto públicas como privadas, prevendo a sua implantação
nos lotes, em praças e parques e em áreas institucionais em função de
implantação de empreendimentos.
As medidas estruturais a serem previstas e contempladas são
geralmente obras de grande porte como obras de microdrenagem: galerias de
águas pluviais e obras de macrodrenagem: canalização de córregos, limpeza
e desassoreamento de arroios, diques de contenção, readaptação de obras de
galerias e de travessias, bacias de contenção e ainda as regulamentações de
uso do solo, programas de informação e de educação ambiental.
Para a adoção de qualquer uma destas medidas é necessário o
conhecimento do meio físico, da extensão territorial do Município e das bacias
hidrográficas que a compõem, com informações traduzidas em mapeamento
com dados da superfície do solo, de seu sub-solo, histórias de observação e
levantamento de dados. Somente a partir destas informações é possível a
elaboração das diretrizes aqui elencadas, de projetos de engenharia das
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infraestruturas dos projetos de macro e micro drenagem que permitam o bom
funcionamento da rede de drenagem das áreas urbanas do Município de
Guarapuava.
O levantamento Aerofotogramétrico de 1996, traz o mapeamento
identificado através das fotografias aéreas de áreas de solos turfosos e
inundáveis, da rede hidrográfica visível e das áreas de vegetação. Este
mapeamento corresponde à área urbana da Cidade de Guarapuava e do
Distrito de Entre Rios, referente à época do levantamento.
Atualmente, a ampliação da infra-estrutura tem sido executada de forma
concomitante com a pavimentação e também de forma isolada, para
atendimento de eventuais pontos de erosão, alagamentos ou outros fatores
decorrentes da expansão urbana.
A operação do sistema de drenagem urbana, principalmente no que se
refere à limpeza de bocas de lobos e galerias de águas pluviais, necessárias
ao perfeito funcionamento do sistema de drenagem, é realizada por equipe
própria e pela SURG.
Algumas propostas previstas no Plano Diretor do Munícipio, aprovado
através da Lei Complementar 16/2006 foram implementadas e novas foram
estabelecidas conforme previsão na atualização do Plano Diretor na Lei
70/2016 e ainda Lei 69/2016 de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo e
ainda conforme Código de Obras, Lei 66/2016, conforme segue.
1. Mapeamento de Zona de Projetos Específicos, área sujeita à inundação
e/ou alagamento e ainda dos arroios proibidos de canalização, conforme
mapa 15, do caderno de mapas temáticos, anexo da Lei do Plano Diretor
70/2016. Esta área mapeada possui índices restritivos de ocupação e
utilização e é tratada pela Lei como Zona Especial de Projetos
Específicos. O proprietário de áreas situadas neste Zoneamento antes de
promover a utilização do imóvel deve realizar consulta, que é
encaminhado ao Concidade (Conselho do plano Diretor de Guarapuava)
e ao CMMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente). A restrição pode
chegar à proibição de utilização da área para edificação em 100% da
propriedade ou pode vir a ser estabelecido parâmetros mais restritivos de
ocupação, ainda que não impeçam a totalidade da utilização;
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2. Regulamentação da Lei 45/2014 de Isenção de IPTU – esta Lei isenta de
IPTU os imóveis localizados em áreas passíveis de alagamento e/ou
inundação, mapeados na Zona Especial de Projetos Específicos, com
restrição ou impossibilidade de uso conforme Plano Diretor e
documentação complementar e conforme parecer da Secretaria de
Habitação e Urbanismo e ainda mediante consulta expedidas, conforme
item 1, supramencionado. A medida visa a não permissão de edificação
em áreas de risco ou a sua permissão mediante índices mais restritivos
de ocupação. Com a medida, se contém a expansão urbana em áreas
impróprias, evita-se a especulação e a má fé em vendas de lotes não
indicados para edificação, aumenta-se o índice de permeabilidade,
regulamenta-se o uso do solo, se estabelece uma futura área de parques
e praças e aumenta-se a disponibilidade de áreas de infiltração;
3. Execução de obras de limpeza, desassoreamento e alargamento das
valas dos arroios onde se encontram localizados os pontos críticos de
ocorrências. No ano de 2014 e posteriores, devido ao índice pluviométrico
acentuado e ocorrência de inundação em várias áreas, foi executada
tarefa pelo Município de desassoreamento, limpeza de córregos, galerias
e valas, a alargamento da seção de arroios, o que tem mantido em
controle situações de enchentes. A execução tende a se perder, se não
forem executadas obras complementares de contenção e manutenção da
limpeza;
4. Estabelecimento no Código de Obras – Lei 66/2016, de exigência de
execução de bacias de contenção de águas de chuva em imóveis com
áreas impermeabilizadas iguais ou superiores a 3.000,00 m2, como forma
de prever mecanismos de contenção de cheias;
5. Estabelecimento na Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação – Lei
69/2016, de taxa de Ocupação e índice de permeabilidade mais restritivos
na Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel e ampliação da área de
abrangência desta Zona, em relação ao Zoneamento Anterior,
correspondente à Lei 46/2014;
6. Estabelecimento no Código de Obras Lei 66/2016, da obrigatoriedade de
faixa de paisagismo em calçadas com largura igual ou superior a 2,50
metros;

114

7. Estabelecimento no Código de Obras da normatização para apresentação
de projetos de canalização;
8. Estabelecimento no Código de Obras de possibilidade de substituição de
obras de bacias de contenção em contrapartida à taxa de permeabilidade
do solo.
9. Estabelecimento de índices urbanísticos diferenciados para o Uso e
Ocupação na Bacia do Rios as Pedras, onde há a sobreposição com o
perímetro urbano da Cidade de Guarapuava. O Uso e Ocupação foram
determinados e encontram-se estabelecidos na Lei de Zoneamento de
Uso e Ocupação – 69/2016.
Com relação à legislação, ainda são possíveis a criação de mais
instrumentos legais, além dos que foram relatados e implementados a fim de
melhorar a questão de micro e macrodrenagem no Município, também são
possíveis incrementar ações, projetos e estudos a fim de proporcionar melhoria
no sistema, a exemplo dos listados a seguir:
 Implantação de Sistema de Micro Drenagem na sua totalidade, nas áreas
urbanas do Município, através de execução de projetos completos de
pavimentação, que sejam providos de rede galerias, meio fio e calçadas;
 Estudo de Utilização de áreas de praças para alagamento e retenção de
água e áreas Institucionais de novos Loteamentos;
 Utilização de caixas de coleta, como áreas de acumulação, além do
previsto no Código de Obras;
 Ampliação da área permeável para aumento da infiltração de água no solo
(diminuição de taxa de ocupação e aumento de permeabilidade nos
passeios e lotes);
 Execução de eixos/parques lineares de lazer cultura e turismo ao longo
dos fundos de vale existentes nas áreas urbanas do Município, a
exemplo do fundos de vale do Rio Xarquinho, Do Rio cascavel, do Rio
Carro Quebrado e do Rio Arroio do Engenho, através de aquisição pelo
Município de áreas impróprias à ocupação e edificação;
 Definição de áreas definitivas de inundação e preservação;
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 Definição multidisciplinar das questões que envolvem a canalização de
arroios, a supressão de APP, a discussão de medidas em áreas
consolidadas, as previsões do Sistema viário, face à necessidade de
canalização em travessias de vias e aterramentos;
 Realização de efetiva fiscalização que garanta o cumprimento das áreas
permeáveis obrigatórias;
 Desenvolvimento de projetos alternativos de canalização, como por
exemplo o efetivo aumento da vazão de um rio por uma canalização maior
dimensionada, o uso de materiais permeáveis na canalização, a execução
de projetos menos retos, que provoquem a diminuição da velocidade do
escoamento, a utilização de materiais mais rugosos e menos lisos que
dificultem a velocidade de escoamento;
 Manutenção das obras de alargamento das calhas dos arroios e
tratamento nos taludes formados, a fim de que não desbarranquem, isto
é, a fim de que fiquem estáveis;
 Inclusão da obrigatoriedade de execução de bacias de contenção em
áreas institucionais de loteamentos, como parte da infraestrutura
obrigatória;
 Analisar soluções para as questões dos projetos de canalização e os
trâmites junto aos órgãos de licenciamento ambiental, especialmente o
Instituto das águas.
Assim, a manutenção da rede hidrológica dependerá de um estudo e
levantamento de dados e elaboração de mapeamento da rede hidrológica das
áreas urbanas, das canalizações existentes com dados detalhados das
tubulações, da rede existente de galerias de águas pluviais, das áreas
passíveis de serem reservadas para acumulação, das áreas de preservação
permanente, dos fundos de vale, das áreas alagadiças e sujeitas à inundação,
das áreas com restrição de uso e não edificáveis, áreas já ocupadas.
3.2.4.1. Da análise das Metas estabelecidas no Plano 2012-2016
No Plano anterior, foram estabelecidas algumas metas. Na tabela a seguir o
cumprimento das metas e suas respectivas justificativas são apresentadas.
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METAS
(Valor Investimento – R$ - Incentivo ou Ação sem
necessidade de previsão orçamentária por já fazer
parte da estrutura ou com previsão de parcerias)

ANÁLISE E JUSTIFICATIVA

Adequação da legislação com a previsão de
investimentos de empreendedores de obras e de
loteamentos em sistemas de drenagem
e
contenção e ainda estabelecimento de taxas de
ocupação diferenciadas, índice de permeabilidade
do solo, previsão
de áreas de acumulação
e aproveitamento de águas pluviais
Implantação de Praças e Parques (lineares
ou não) com o objetivo de prover áreas de
contenção para o sistema de macrodrenagem e
recuperação de áreas degradadas e não indicadas
à ocupação

Vem sendo cumprido, conforme relatado nas
legislações elaboradas, conforme Lei de
Zoneamento de Uso e Ocupação e Código de
Obras

Execução de Projetos de rede de galerias de águas
pluviais e sistema de micro drenagem

Promover a desocupação de áreas impróprias à
ocupação sujeitas à alagamento e a recuperação
das mesmas

Promover a conscientização e a fiscalização com
vistas à preservação dos recursos hídricos (através
de estrutura existente nas secretarias municipais e
parcerias com órgãos ambientais)

O cumprimento da meta se dá de forma
contínua, a medida em que o Município passa
a ser proprietário de áreas mapeadas como de
Projetos Específicos mapeadas no Plano
Diretor e quando da disponibilização de áreas
institucionais objetos de projetos de
loteamentos
Todas os projetos de pavimentação que vem
sendo executados após o ano de 2012, sejam
pelo Município, sejam por empreendedores
de loteamento contam com a execução
completa, que inclui a implantação dos meios
fios e da rede subterrânea de galerias e bocas
de coleta, além da pavimentação
Esta Meta tem cumprimento mais detalhado
e específico às ações dos Plano de Habitação
de Interesse Social que se sobrepõem à
drenagem, que passa a ser atendida por
consequência da outra ação
Vem sendo cumprido através de ações
educacionais e previsões em legislação

METAS
(Valor Investimento – R$ - Incentivo ou Ação sem
necessidade de previsão orçamentária por já fazer
parte da estrutura ou com previsão de parcerias)

ANÁLISE E JUSTIFICATIVA

Mapeamento e Levantamento de Diagnóstico
detalhado do sistema de drenagem (micro e macro)

O cumprimento desta meta está vinculado à
disponibilidade de recursos para contratação
de mapeamento
O próprio Plano de Saneamento do Município
é um cumprimento desta Meta

Elaboração
de
Plano Detalhado a curto,
médio e longo prazo para o sistema de drenagem
municipal
Promover contratação de profissionais na área de
arquitetura e urbanismo e engenharia civil, entre
outros, para formação de equipe técnica e
estruturação de departamento de planejamento e
projetos
Promover
e
incentivar
a implantação de
vegetação apropriada ao longo dos corpos
d´águas e nascentes (através de estrutura existente
nas secretarias municipais e parcerias com órgãos
ambientais)

O cumprimento desta meta está vinculado à
disponibilidade de recursos para contratação
de pessoal. Atualmente a estrutura técnica
municipal é insuficiente para a demanda
existente.
A Secretaria de Meio Ambiente, através da
Lei 75/2016 estabeleceu a regulamentação do
programa de arborização no Município, mas a
recomposição de mata ciliar ainda não é uma
medida implementada.
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Legenda
Meta realizada de forma contínua por tratar-se de expediente
Meta realizada de parcialmente
Meta realizada
Meta não realizada
3.2.4.2. Do estabelecimento das Metas para a vigência do Plano 2018-2021
Tendo em vista a análise das metas previstas anteriormente, segue a
elaboração de novas metas para o período de vigência 2018-2021, com a
previsão de novas metas, sua substituição e readequações, mediante as já
cumpridas e ainda conforme sua reavaliação.
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Plano de Metas e Ações para o Sistema de Macro e Micro Drenagem para o
Município de Guarapuava

META

PRAZO

Levantamento Topográfico do Rio
Cascavel
2021

Mapeamento das galerias nos pontos
críticos e influentes e mapeamento das
futuras obras de galeria
2021

Ligação de vias sobre afluentes

2021

Ajuste de cruzamentos viários
pavimentados com galeria
Continuo
Drenagem da Área Urbana do Guará
2021
Drenagem da Área Urbana do Guairacá
2021
Drenagem da Área Urbana da Palmeirinha
2021
Drenagem da Área Urbana da Colônia
Vitória
Drenagem da Área Urbana das Demais
Colônias do Distrito de Entre Rios

2021

2021

Aquisição de áreas impróprias à ocupação
sujeitas a alagamentos e indicadas para
Parque linear, conforme mapeamento do
Plano Diretor e Zoneamento de Uso e
Ocupação
2021

JUSTIFICATIVA DA META
Tem como objetivo fazer o levantamento
topográfico do rio cascavel, onde será
verificado os pontos críticos, os pontos de
possível melhoramento da fluidez, sendo por
meio de detonação, escavação, alargamento
ou a mudança do curso, evitando possíveis
alagamentos. Estima-se um custo de pelo
menos R$ 20.000,00 para sua execução.
Esse mapeamento irá facilitar o estudo para
implantação de novas galerias ou mesmo
possibilitar o estudo para melhoria das já
existentes, sendo um dos exemplos na Rua
XV de Novembro em frente a Faculdade
Guairaca ou na Rua Brigadeiro Rocha entre as
Ruas Padre Chagas e Guaira
Realizar a ligação de vias sobre afluentes para
melhoramento do sistema viário.
Realizar o ajuste nos meios-fios e das galerias
nos cruzamentos para diminuir os danos
causados por caminhões/ônibus nas caixas de
captação e para regularizar a distancia do
meio-fio nas vias
Realizar levantamento da situação atual, a fim
de que possam ser estabelecidos diagnósticos
e futura previsão de metas
Realizar levantamento da situação atual, a fim
de que possam ser estabelecidos diagnósticos
e futura previsão de metas
Realizar levantamento da situação atual, a fim
de que possam ser estabelecidos diagnósticos
e futura previsão de metas
Realizar levantamento da situação atual, a fim
de que possam ser estabelecidos diagnósticos
e futura previsão de metas
Realizar levantamento da situação atual, a fim
de que possam ser estabelecidos diagnósticos
e futura previsão de metas
É necessário a disponibilização de recursos
para a aquisição de lotes situados em áreas
sujeitas à inundação, não ocupados e não
edificados, para formação de áreas de
permeabilidade. Estas áreas devem ser tidas
como de interesse público, serem utilizadas
como áreas de macrodrenagem e áreas de
praças e parques. Sugere-se a utilização de um
investimento da ordem de R$ 1.000.000,00
para a aquisição de áreas e a busca por
recursos próprios através de fundos
específicos e outros provenientes de
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programas de recuperação de áreas a nível
estadual e federal.
Estabelecer ação contínua de
monitoramento da rede de galerias
existente e dos arroios no que diz à
limpeza, obras de desassoreamento,
alargamento de valas como forma de se
evitar alagamentos
Desenvolvimento de Estudos para o
estabelecimento de execução de bacias de
contenção em imóveis a serem edificados
e determinação de seu dimensionamento
conforme área construída e área
permeabilizada.
Desenvolvimento de Estudos para o
Estabelecimento de execução de bacias de
contenção em áreas públicas como praças
e parques e ainda em áreas institucionais
de novos loteamentos como parte da
infraestrutura obrigatória. Para tanto faz-se
necessário o desenvolvimento de estudo e
regulamentação da previsão, visitas em
locais onde estes projetos foram
implantados.
Verificar a incompatibilidade das duas leis
existentes a respeito da execução de bacias
de coleta de águas de chuva e sua
reutilização, promover a sua
regulamentação e a sua aplicação.
Analisar soluções para as questões dos
projetos de canalização e os trâmites junto
aos órgãos de licenciamento ambiental,
especialmente o Instituto das águas
Verificar as legislações no que concerne à
área de fiscalização ao descumprimento
nas áreas afetas à drenagem (taxa de
ocupação, taxa de permeabilidade,
execução de bacias de captação, calçadas,
condução das águas pluviais, etc) e o
estabelecimento de advertências,
regularização e multas
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As obras realizadas em 2014 deram prova de
que as situações de alagamento muitas vezes
são causadas por lixos acumulados nas redes
de galerias e nos arroios. As obras executadas
de desassoreamento e alargamento das valas
deve ter continuidade e manutenção.
O código de obras prevê a Bacia de
acumulação para obras superiores a 3.000,00
m2 e não estabelece o dimensionamento da
Caixa. Assim faz-se necessário esta
obrigatoriedade para áreas edificadas menores
que esta dimensão e a regulamentação do
tamanho das caixas.
A execução de novos loteamentos, ainda que
seja executada a rede de galerias de águas
pluviais, sobrecarrega o sistema como um
todo pelo aumento da impermeabilidade do
solo. A previsão da execução de bacias de
acumulação
é
uma
solução
de
macrodrenagem que visa o controle da
sobrecarga do sistema.
Atualmente são existentes duas leis aprovadas
e não regulamentadas a respeito da exigência
de bacias de coleta de águas de chuva e seu
reaproveitamento. É necessário verificar as
incoerências e incompatibilidades entre as
duas e realizar a sua regulamentação.
Atualmente o Instituto de Águas não está
autorizando as canalizações, especialmente às
localizadas em áreas particulares. Promover
as discussões necessárias e a definição junto
aos órgãos competentes a respeito desta
questão.
Faz-se necessário ações, fiscalização e
aplicação de multas face às obras encontradas
no Município em desacordo com os
parâmetros urbanísticos estabelecidos.
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4. PLANOS DE CONTINGÊNCIA

O objetivo da definição de Planos de Contingência é o de descrever as
estruturas disponíveis e estabelecer as formas de atuação das concessionárias,
contratadas, secretarias e/ou órgãos em exercício nas ações de Saneamento
Básico no Município, tanto de caráter preventivo como corretivo, procurando
elevar o grau de segurança e a continuidade operacional das instalações afetas
aos serviços de saneamento básico no Município.
4.1. Do Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário
No caso dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário de Guarapuava, foram identificados nos Quadros 1 e 2 a seguir os
principais tipos de ocorrências, as possíveis origens e as ações a serem
desencadeadas. Conforme acima relatado, a Prestadora em exercício
disponibilizará, os instrumentos necessários para o atendimento dessas
situações contingências. Para novos tipos de ocorrências que porventura
venham a surgir, a Prestadora em exercício promoverá a elaboração de
novos planos de atuação.
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Quadro - Sistema de Abastecimento de Água
Ocorrência
1. Falta d´água
generalizada

Origem
• Inundação das captações
de água com danificação
de equipamentos
eletromecânicos /
estruturas

Plano de Contingências
• Verificação e adequação
de plano de ação às
características da
ocorrência

• Comunicação à população
• Deslizamento de encostas / / instituições / autoridades /
movimentação do solo /
Defesa Civil
solapamento de apoios de
estruturas com
• Comunicação à Polícia
arrebentamento da adução
de água bruta
• Comunicação à
Prestadora em exercício de
• Interrupção prolongada no energia elétrica
fornecimento de energia
elétrica nas instalações de
• Deslocamento de frota
produção de água
grande de caminhões
tanque
• Vazamento de cloro
nas instalações de
• Controle da água
tratamento de água
disponível em
reservatórios
• Qualidade inadequada da
água dos mananciais
• Reparo das instalações
Ações de vandalismo

danificadas, controle do
vazamento e do tratamento
Implementação de rodizio
de abastecimento
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2. Falta d´água parcial ou
localizada

• Deficiências de água
nos mananciais em
períodos de estiagem
• Interrupção temporária no
fornecimento de energia
elétrica nas instalações de
produção de água
• Interrupção no
fornecimento de energia
elétrica em setores de
distribuição
• Danificação de
equipamentos de
estações elevatórias de
água tratada
• Danificação de
estruturas de
reservatórios e
elevatórias de água
tratada

• Verificação e adequação
de plano de ação às
características da
ocorrência
• Comunicação à população
/ instituições / autoridades
• Comunicação à Polícia
• Comunicação à
Operadora em exercício de
energia elétrica
• Deslocamento de frota
de caminhões tanque
• Reparo das instalações
danificadas
• Transferência de água
entre setores de
abastecimento

• Rompimento de redes e
linhas adutoras de água
tratada
• Ações de vandalismo

Quadro - Sistema de Esgotamento Sanitário
Ocorrência
1. Paralisação da
estação de tratamento
de esgotos principal

Origem
• Interrupção no
fornecimento de energia
elétrica nas instalações de
tratamento
• Danificação de
equipamentos
eletromecânicos /
estruturas
• Ações de vandalismo

Plano de Contingências
• Comunicação à
Operadora em exercício de
energia elétrica
• Comunicação aos
órgãos de controle
ambiental
• Comunicação à Polícia
• Instalação de
equipamentos reserva
• Reparo das instalações
danificadas
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2. Extravasamentos de
esgotos em estações
elevatórias

• Interrupção no
fornecimento de energia
elétrica nas instalações de
bombeamento
• Danificação de
equipamentos
eletromecânicos /
estruturas
• Ações de vandalismo

• Comunicação à
Operadora em exercício de
energia
elétrica
• Comunicação aos
órgãos de controle
ambiental
• Comunicação à Polícia
• Instalação de
equipamentos reserva
• Reparo das instalações
danificadas

3. Rompimento de linhas de
recalque, coletores tronco,
interceptores e emissários

• Desmoronamentos de
taludes / paredes de
canais

• Comunicação aos
órgãos de controle
ambiental

• Erosões de fundos de
vale

• Reparo das instalações
danificadas

• Rompimento de travessias

4. Ocorrência de retorno de
esgotos em imóveis

• Lançamento indevido
de águas pluviais em
redes coletoras de
esgoto
• Obstruções em
coletores de esgoto

• Comunicação à
vigilância sanitária
• Execução dos trabalhos
de limpeza
• Reparo das instalações
danificadas

4.2. Da Limpeza Urbana e do manejo dos Resíduos Sólidos
O quadro a seguir demonstra o plano de contingência a ser adotado em
situações emergenciais e de risco:
Ocorrência
1. VARRIÇAO.
1.1.
Paralisações
sistema de varrição

Origem
Greve geral na SURG*
do

Plano de Contingência
Acionar os funcionários da
SMO* para efetuarem a
limpeza dos pontos mais
críticos, bem como pontos
de ônibus e lixeiras.
Realizar campanha de
comunicação
visando
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Greve geral da SURG e da
Prefeitura Municipal
2.
COLETA
DE Greve geral na SURG e/ou
RESÍDUOS
terceirizada.
2.1. Paralisação do Serviço
de Coleta Domiciliar
Greve geral da empresa
terceirizada e da Prefeitura
Municipal
2.2. Paralisação da Coleta Greve geral
Seletiva
2.3. Resíduos de serviços Greve geral na Terceirizada
de saúde.
2.4. Paralisação da Coleta Greve geral na SURG
de Varrição
Greve geral da SURG e da
prefeitura Municipal
3. DESTINAÇAO FINAL Greve Geral na SURG
3.1. Paralisação Total do
Aterro
Explosão/incêndio.
Vazamento.

3.2. Paralisação Parcial do Ruptura de taludes.
Aterro.
3.3.
Vazamento
de Excesso
de
chuvas.
chorume
Problema Operacional.

3.4.
Destinação Inoperância do sistema de
Inadequada de resíduos.
gestão.
Falta
de
fiscalização. Insuficiência
de Informação à população
sobre a destinação correta.
Risco Ambiental-envio de
material contaminante ou
contaminado.

mobilizar a sociedade para
manter a cidade limpa.
Contratação de empresa
especializada em caráter de
emergência.
Acionar os caminhões de
coleta da SURG* e da
SMO para execução de
serviço.
Contratação de empresa
especializada em caráter de
emergência.
Acionar os caminhões da
coleta da SURG.
Celebrar
contrato
emergencial com empresa
especializada na coleta de
resíduos.
Acionar a equipe e
estrutura operacional na
SMO.
Contratação de empresa
especializada em caráter de
emergência.
Acionar a equipe e
estrutura operacional na
SMO. Contratação de
empresa especializada em
caráter de emergência.
Evacuação
da
área
cumprindo
os
procedimentos internos de
segurança. Acionamento
dos Bombeiros.
Reparos de taludes de
forma emergencial.
Contenção e remoção
através de caminhão limpa
fossa, e envio para Estação
de tratamento de esgoto da
SANEPAR.
Implementação de ações de
adequação do sistema.
Comunicação a Policia
Ambiental. Elaboração de
cartilhas, propagandas na
mídia (TV, Radio, Jornais)
para
divulgação
do
sistema. Acionamento da
equipe
técnica
da
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SEMAG* para diagnóstico
e plano de remediação.
4.
PODAS
E Tempestades e ventos Mobilização da equipe de
SUPRESSÕES
DE atípicos.
plantão e Equipamentos.
VEGETAÇAO
DE
Acionamento
da
PORTE ARBÓREO.
concessionária de Energia
4.1. Tombamentos em
elétrica. Acionamento dos
Massa de Árvores.
Bombeiros e Defesa Civil.
4.2.Tombamentos
Acidente
de
transito. Mobilização da equipe da
esporádico de árvores por Desenvolvimento
de SURG e Equipamentos.
acidente
e
condições Patologias
que Acionamento
da
fitossanitárias
comprometam o espécime. concessionária de Energia
elétrica. Acionamento dos
Bombeiros e Defesa Civil.
5. CAPINA E ROÇADA.
Greve Geral. Problemas Acionamento da equipe da
5.1. Paralisação do serviço Contratuais.
Problemas SMO para manutenção do
de Capina e Roçada.
Trabalhistas.
serviço. Contratação de
empresa especializada em
caráter de emergência
Tabela 3: Plano de Contingência do Município de Guarapuava.
*SURG - Companhia de Serviços e Urbanização de Guarapuava.
*SMO – Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos.
*SEMAG – Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
4.3. Da Drenagem Urbana
Deverá ser estabelecida equipe de manutenção que possa executar ações
imediatas, de acordo com ocorrências detectadas conforme segue:
Ocorrência

Origem

Plano de Contingência

boca de lobo

subdimensionamento da rede
existente,
deficiência
da
declividade da via pública,
deficiência no engolimento
das bocas de lobo

Comunicação da ocorrência à Defesa Civil e à
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, imediata limpeza da área afetada e sua
desobstrução, estudo e elaboração de projeto de
redimensionamento
e
sua
execução,
sensibilização da população através de
iniciativas de educação evitando o lançamento
de lixo em vias públicas e nas captações.

boca de lobo entupida,
subdimensionamento da rede
existente,
deficiência
da
declividade da via pública,
deficiência no engolimento
das bocas de lobo

Comunicação da ocorrência à Defesa Civil e à

entupida

Identificação
Alagamento
Localizado

de

Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, imediata limpeza da área afetada e
sua desobstrução, estudo e elaboração de
projeto de redimensionamento e sua execução,
sensibilização da população através de
iniciativas de educação evitando o lançamento
de lixo em vias públicas e nas captações
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Inundação

deficiência no

Comunicação imediata à Defesa Civil e à

dimensionamento da calha do

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

transbordamento

arroio, assoreamento,

Urbanos, estudo e elaboração de projeto de

de arroio

estrangulamento,

redimensionamento e sua execução, estudo de

impermeabilização da bacia

controle de cheias, medidas para proteger a

provocada

pelo

comunidade atingida, limpeza e
desassoreamento, estudo da ocupação urbana e
alteração de legislação de uso e ocupação,
sensibilização da população através de
iniciativas de educação evitando o lançamento
de lixo em vias públicas e nas captações
Mau
exalado

cheiro

interligação não permitida de

Comunicação à Secretaria Municipal de Obras

pelas

esgoto na rede de galerias de

e Serviços Urbanos, limpeza da boca de lobo,

águas pluviais, lixo lançado

interrupção imediata da interligação indevida,

nas bocas de lobo

sensibilização da população através de

bocas de lobo

iniciativas de educação evitando o lançamento
de lixo em vias públicas e nas captações

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A fim de se finalizar o Plano de Saneamento Básico do Município de
Guarapuava é necessário prever Estratégias de Ação como garantia de sua
efetiva implantação.
O presente Plano Municipal de Saneamento Básico, tem vigência prevista
para um período de quatro anos, conforme estabelece Legislação Federal, sendo
então 2018 – 2021. Constituirá por linhas de ação que devem se articular
com as demais instituições públicas estaduais e privadas visando a superação
dos problemas diagnosticados e a efetivação das metas elaboradas.
Tais linhas de ação se desdobrarão em programas específicos a serem
desenvolvidos pelas secretarias municipais e seus respectivos departamentos,
de acordo com as competências e conforme diretrizes propostas e metas
estabelecidas.
Os programas, por sua vez, serão constituídos por um conjunto de
ações (projetos, atividades, entre outros) que deverão resultar em obras, bens
e serviços oferecidos à sociedade.
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Assim como os demais Planos, é necessário que quando da elaboração
dos Planos Plurianuais e Leis Orçamentárias sejam previstas as dotações,
conforme as previsões de metas, como forma de prover recurso e efetividade
na sua implantação.
ENCERRAMENTO
O presente relatório final do Plano Municipal de Saneamento do Município de
Guarapuava foi apresentado em Audiência Pública na data de 22/11/2017 e
submetido à apreciação e aprovação. Consta publicado integralmente no Site do
Concidade (www.concidade.com.br)
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