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1.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Aldeia

Alto Cascavel

Alto da XV

Araucárias

Batel

Bonsucesso

Boqueirão

Cascavel

Centro

Cidade dos Lagos

Conradinho

Dos Estados

Imóvel Morro Alto

Industrial

Jardim das Américas

Jordão

Morro Alto

Olarias

Primavera

Santa Cruz

Santana

São Cristóvão

Trianon

Vassoural

Vila Bela

Vila Carli

Distrito Atalaia

Distrito Entre Rios

Distrito Palmeirinha

Distrito Guará

Distrito Guairacá

2.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Guarapuava
(PR)
Enchente = aumento temporário do nível da água na calha do rio (sem transbordamento). 
Inundação = elevação do nível do rio e transbordamento resultando na ocupação das áreas de várzea. 
Alagamento = acumulo de água nas ruas devido a ineficiência do sistema de drenagem.
*Obrigatório

Em qual bairro/distrito está localizada o seu imóvel? *

O seu imóvel está localizado próximo de algum rio ou corpo hídrico (menos de 200 metros)? *
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3.

4.

Marcar apenas uma oval.

É pavimentada (asfalto)

É pavimentada (poliédrico/paralelepípedo)

Não é pavimentada

5.

Marque todas que se aplicam.

Calçadas

Guias/Sarjetas para escoamento da água da chuva

Bocas-de-lobo para a coleta da água da chuva

Tubulações subterrâneas para transporte e destinação da água da chuva

6.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

7.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

8.

Marcar apenas uma oval.

Em conjunto com o sistema de coleta de esgoto sanitário

Em um sistema separado de tubulações de água da chuva

Sem nenhum sistema

Não sei

9.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

Nos últimos cinco anos, você teve problemas com alagamentos ou inundações? Se sim, indique o endereço de seu imóvel.

A rua do seu imóvel é pavimentada ou não?

A rua de seu imóvel possui alguns dos elementos abaixo? *

O seu imóvel possui áreas verdes (quintal / horta / jardim) que permitem a infiltração da água da chuva?

O seu imóvel possui dispositivos de reaproveitamento da água da chuva?

No seu imóvel, como são destinadas as águas da chuva? *

Você sabe se no seu bairro ou região existem bacias de contenção subterrâneas de água da chuva? Ou superficiais, tais como
praças de esporte abaixo do nível do terreno, pistas de skate ou campos de futebol sem cobertura?
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10.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

11.

Marcar apenas uma oval.

A favor

Parcialmente a favor

Parcialmente contra

Contra

Não sei

12.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Nunca recebi notificações

Por mensagens de texto

Por aplicativos de celular

Por chamadas telefônicas

Por sirenes

Por auto-falantes

Por rádios/canais de televisão locais

13.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

14.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Não sei

Você sabe se no seu bairro ou região existem bacias de retenção da água da chuva (como lagos ou lagoas)?

Você seria a favor de cobrança de uma taxa de drenagem urbana para imóveis que não possuem dispositivos de
reaproveitamento da água da chuva ou áreas verdes para sua infiltração?

Você recebe ou já recebeu notificações de alertas de risco de enchentes, inundações ou alagamentos? Se sim, como é/foi
feita? *

Você sabe se seu imóvel se encontra em região de risco de inundações ou alagamentos? *

Você conhece locais seguros para se abrigar em caso de risco de inundações ou alagamentos? *
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15.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Defesa Civil Municipal

Prefeitura Municipal de União da Vitória

Organizações não-governamentais (ONG’s)

Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar)

Companhia Paranaense de Energia (COPEL)

Igrejas

Escolas

16.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

17.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

18.

19.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Você sabe a quem recorrer em caso de uma emergência em que seu imóvel seja totalmente ou parcialmente danificado por
eventos hidrológicos como enchentes, inundações e/ou alagamentos? *

Você já participou de algum projeto de educação, treinamento ou capacitação voltado ao tema de Drenagem e Manejo de
Águas Pluviais Urbanas? *

Você participa ou participou de organizações voluntárias em casos de inundações e/ou alagamentos no Município de
Guarapuava (PR)?

Deixe sua contribuição (positiva e/ou negativa) sobre o sistema Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas no Município de
Guarapuava (PR):

Deixe um e-mail de contato se deseja acompanhar o Plano Municipal de Drenagem de Guarapuava (PR)

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

