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Guarapuava – Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

 

1. Principais rios, córregos, canais e microbacias hidrográficas; 

2. Índices pluviométricos (série histórica); 

3. Estudos de chuvas intensas; 

4. Principais características das microbacias hidrográficas (média de coeficiente de 

infiltração, área total, etc.); 

5. Cadastro georreferenciado da micro e macrodrenagem; 

6. Sistema de operação e manutenção da rede de micro e macrodrenagem 

(equipamentos para limpeza, funcionários, etc.); 

7. Informações sobre a Defesa Civil Municipal e apoio da Defesa Civil Estadual; 

8. Cadastros de áreas de risco de alagamentos, inundações, enchentes, 

deslizamentos; 

9. Existência do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil - PLANCON; 

10. Existência de Plano Diretor de Drenagem Urbana; 

11. Projetos e estudos para drenagem existentes; 

12. Existência de bacias de retenção de águas de chuva; 

13. Informações sobre tarifas de drenagem urbana e incentivos para residências 

com retenção de águas de chuva; 

14. Correlação com o sistema de esgoto sanitário; 

15. Principais pontos de deságue dos canais e galerias de macrodrenagem; 

16. Legislação municipal existente (Lei de uso e ocupação do solo, obrigatoriedade 

de implantação de infraestrutura de drenagem em novos empreendimentos; e 

outras); 

17. Informações financeiras (custos de manutenção, equipamentos, e outras 

despesas); 

18. Existência de fábrica de tubos para drenagem; 

19. Informações sobre execução de obras de drenagem (realizadas pela Prefeitura, 

ou em regime de sub-empreeitada); 

20. Pontos críticos de enchente, inundação e/ou alagamento; 

21. Fotos de eventos críticos que tenham ocorrido no município; 

22. Locais onde ocorre limpeza de bocas de lobo, galerias de águas e demais 

estruturas de drenagem; 

23. Indicação dos locais em que o corpo hídrico foi canalizado; 

24. Localização de bacias de contenção ou de grandes estruturas que interfiram de 

forma positiva ou negativa no escoamento, quantidade e qualidade das águas; 

25. Indicação de pontos de lançamento clandestinos de esgoto doméstico ou 

industrial (fontes pontuais de poluição hídrica); 
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26. Localização de pontos de erosão, assoreamento, escorregamento ou 

instabilidade de talude de ocorrência natural ou induzida; 

27. Indicação dos locais públicos destinados a lazer e recreação (usos não 

consuntivos) que utilizam água para alguma finalidade ou tenham lâminas de 

água (parques, bosques, jardins ambientais, etc); 

28. Cadastro de nascentes urbanas, áreas úmidas e mapeamento de áreas de 

preservação permanente; 

29. Informações sobre o Comitê de Bacias; 

30. Contratos/Convênio/Consórcios/Concessões na área de Drenagem.  

 

Informações Complementares: 

1. Áreas urbana e rural do município. 

2. Arruamento com indicação do tipo de pavimento existente. 

3. Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS; 

4. Mapas municipais (hidrografia, curvas de nível, uso do solo, arruamento, traçado 

urbano, etc.) em shapefiles CAD ou ARCGIS; 

5. Demais dados, estudos, mapas e projetos que possam auxiliar o diagnóstico do 

saneamento e dos recursos hídricos. Ex: Estudo demográfico, estudos de 

ampliação dos sistemas, etc. 

6. Projetos futuros de infraestrutura ou grandes empreendimentos previstos para a 

cidade como novos loteamentos, novas avenidas, condomínios, hotéis, etc. 

7. Projetos, programas ou ações de Educação Ambiental ou de melhoria dos 

recursos hídricos já realizados, em execução ou previstos. 

8. Dados estatísticos sobre a atividade turística e projetos de turismo existentes ou 

previstos. 

9. Lista de licenças ambientais municipais por atividade ou grupo (agricultura, 

indústria, comércio, serviços, turismo, etc). 

 

 


