
 

PLANO 

MUNICIPAL DE 

DRENAGEM 

PRODUTO 01 - Plano de Trabalho  



 
 
                         
                                                                                   

 
 

2 

Plano Municipal de Drenagem 
PLANO DE TRABALHO 

 
  

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

 

 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE DRENAGEM DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA  

Contrato Nº 209/2020 

 

 

 

 

 

Outubro, 2020 

 

 
REALIZAÇÃO: 

 

PREFEITURA  

MUNICIPAL  

DE GUARAPUAVA (PR) 

 

ELABORAÇÃO: 

 



 
 
                         
                                                                                   

 
 

3 

Plano Municipal de Drenagem 
PLANO DE TRABALHO 

APRESENTAÇÃO 

O presente documento compõe o PLANO DE TRABALHO decorrente do Contrato 
de Prestação de Serviços Nº 209/2020, celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Guarapuava (PR) e a FUNPAR - Fundação da Universidade Federal do Paraná 
para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura, para a 
elaboração do Plano Municipal de Drenagem.  

A atual legislação brasileira que Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos 
e Cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos é a Lei 
Federal n°9.433 de 08 de janeiro de 1997. 

De acordo com a Lei 11.445, de 2007, foram estabelecidas as diretrizes nacionais 
para o saneamento básico que, por sua vez, foi atualizada pela redação dada pela 
Lei Federal nº 14.026, de 2020, a qual atualiza o marco legal do saneamento 
básico em nosso País. 

Segundo o novo marco do saneamento básico, o conceito de drenagem e manejo 
de águas pluviais urbanas está interligado ao de saneamento básico conforme 
detalhado a seguir: 

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas 

e instalações operacionais de: 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos 

pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações 

operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, 

detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de 

cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais 

drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva 

das redes (BRASIL, 2020, grifo do autor). 

Diante deste contexto e em atendimento ao que prescreve o Termo de Referência 
da Prefeitura Municipal de Guarapuava (PR), será elaborado o Plano Municipal de 
Drenagem, que serão compostos dos seguintes produtos: 

− PLANO DE TRABALHO: deverá conter o planejamento e detalhamento 
dos produtos/relatórios a serem elaborados. 

− RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL I: Levantamento de Informações 
Básicas a partir de Dados Existentes. 

− RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL II: Levantamentos Topográficos e 
Hidrológicos em Campo, Análise e Diagnóstico da Situação Atual. 

− RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL III: Recomendações de Intervenções 
Imediatas (Ações de Curto Prazo), Proposta de Ações Prioritárias; 
Proposta de Ações Sistemáticas. 

− RELATÓRIO FINAL: Elaboração de Anteprojetos (Áreas Críticas). 
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O presente documento corresponde ao PLANO DE TRABALHO, no qual será 
apresentado o planejamento e o detalhamento dos produtos e relatórios, para o 
Plano Municipal de Drenagem para o Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná.  
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1. INTRODUÇÃO 

A urbanização descontrolada das cidades brasileiras tem provocado, dentre outros impactos, o 
agravamento das enchentes naturais e a ampliação de sua frequência, além de criar novos 
pontos de alagamento. Estes impactos provêm da crescente impermeabilização do solo com 
aumento do volume pluvial escoado e redução de amortecimento, causando aumentos nas 
vazões máximas, que podem representar seis vezes a vazão de pré-urbanização (Tucci & Genz, 
1995). 

No ano de 2006, o Governo Federal lançou um programa denominado Drenagem Urbana 
Sustentável sob a gerência do Ministério das Cidades, com o objetivo de promover políticas de 
desenvolvimento urbano, uso e ocupação do solo e gestão das bacias hidrográficas através da 
proposição de ações estruturais e não-estruturais, pelos municípios, para a recuperação de 
áreas úmidas, prevenção, controle e minimização dos impactos decorrentes das inundações 
ribeirinhas e no ambiente urbano. Este programa apresentava como ações prioritárias o 
desenvolvimento de ações na gestão da drenagem urbana dos municípios segundo as diretrizes 
de seu Plano Diretor de Drenagem Urbana ou de Manejo das Águas Pluviais e caso este não 
exista, a prioridade de ação para o seu desenvolvimento, seguindo os princípios do Manejo 
Sustentável das Águas Pluviais Urbanas (Brasil, 2006). 

Em 2007, o Governo Federal lançou a Lei nº11.445/2007, a qual instituiu a Política Nacional de 
Saneamento Básico (Abastecimento de água, Esgotamento Sanitário, Limpeza urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas). Em complementação 
publicou Decreto regulamentador n°7.217/2010, o Plano Nacional de Saneamento Básico, 
PLANSAB e sua Versão revisada em 2019. Também, a Lei n°13.308/2016 sobre Drenagem 
Urbana e, recentemente, a Lei n° 14.026/2020, a qual atualiza o Marco Legal do Saneamento 
Básico. Ainda, publica o Decreto n°10.203/2020, o qual altera o Decreto n°7.217/2010.  

A elaboração do Plano Municipal de Drenagem de Guarapuava, atenderá ao disposto na 
legislação supracitada possibilitando ao Município, solicitar apoio financeiro junto ao Ministério 
das Cidades, Secretaria Nacional de Saneamento Básico – Programa Drenagem Urbana 
Sustentável.  
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2. COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

 

O processo de elaboração do Plano Municipal de Drenagem será acompanhado pela 
Comissão Técnica de Acompanhamento do Contrato n°209/2020.  

A Comissão é a instância consultiva e deliberativa, responsável pela condução do Plano e 
será o norteador das atividades a serem desenvolvidas com o apoio técnico da Funpar. 

A Comissão técnica para Acompanhamento foi designada pela Portaria n°689 de 03 de 
novembro de 2020.  

  

I – Representantes do Município de Guarapuava: 

− Anderson Botelho Marion – Secretaria de Viação Obras e Serviços Urbanos, 
matrícula nº 18803-4; 

− José Elias Sydor – Secretaria de Viação Obras e Serviços Urbanos, matrícula nº 
16058-1; 

− Rosely Haick Vitorassi – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 
matrícula nº 17967-1; 

− Cleverson Luiz Dias Mayer – Secretaria de Meio Ambiente, matrícula nº 18067-0; 

− Mayquel Vínicius Teixeira de Lima – Secretaria de Meio Ambiente, matrícula nº 
17014-3; 

− Mônica Rodrigues Brisolla Rubio – Secretaria Municipal de  

− Habitação e Urbanismo, matrícula nº 9354-8; 

  

II – Representantes da SURG: 

− Luiz Marcelo Sanchez; 

− Maria de Fatima Werneck Lange.  
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3. EQUIPE TÉCNICA – FUNPAR 

São responsáveis pela produção e análise das informações necessárias à elaboração do Plano 
Municipal de Drenagem, os técnicos a seguir referenciados. 

A FUNPAR disponibilizará a equipe técnica necessária para a consecução dos planos, formada 
por profissionais qualificados. 

Equipe Técnica Funpar 

Coordenação Geral – Engenheiro Civil e Sanitarista, 
Mestre em Educação  Nicolau Leopoldo Obladen 

Engenheiro Ambiental, Especialista em Gestão de 
Resíduos Sólidos e Efluentes, Mestrando em Meio 
Ambiente Urbano e Industrial Luiz Guilherme Grein Vieira  

Engenheiro Ambiental, Mestre em Gestão Urbana Bruno Garcia Moro 

Engenheiro Ambiental, Mestrando em Gestão 
Urbana Gabriel Troyan Rodrigues  

Engenheira de Alimentos, Especialista em 
Educação Ambiental  Kelly Ronsani de Barros  

Engenheiro Ambiental, Especialista em 
Emergências Ambientais, Mestre e Doutor em 
Gestão Urbana Alessandro Bertolino  

Advogado, Especialista em Legislação Pública 
Urbana  Guilherme Fragomeni 

Serviços de Topografia e Topobatimetria  A Contratar 

Equipe Técnica Funpar- Apoio   

Coordenação Contrato – Gestor UNICAP Adair Anholeto 

UNICAP  Bruno Kaesemodel 

Consultor de Projetos Estratégicos  Luís Henrique Fragomeni  
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Figura 1: Fluxograma de Trabalho 

 
Fonte: Funpar, 2020. 
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4. MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA  

Segundo o Plano Diretor de Guarapuava (PDG, 2006), todas as características atuais de 
Guarapuava são fruto das relações sociais estabelecidas no passado, que tornaram-se 
fundamentais para reprodução do modelo que vinha desenvolvendo-se na região.  

Mesmo salvaguardando as características locais deste espaço de estudo, 

Guarapuava acompanhou em linhas de análise mais geral, o processo de 

desenvolvimento do modelo adotado pelo país. O território brasileiro foi anexado 

através da expansão do poderio Europeu, caracterizada por relações de caráter 

exploratório, mesmo quando institucionalmente abolidas. As características de 

dependência sempre marcaram o processo interno de desenvolvimento e 

fortalece o desenvolvimento do capitalismo mundial. A mistura das etnias 

resultantes da colonização do território brasileiro, traz a marca das lutas 

mascaradas pela disputa da hegemonia de um etnia, mas que tinha como 

principal condicionante a conquista e acumulação capitalista, baseada na 

exploração do povo e dos recursos naturais do novo território. 

Guarapuava, em 11 de novembro de 1818 torna-se Freguesia de Nossa Senhora 

do Belém. As relações estabelecidas entre diferentes grupos que formavam a 

nova sociedade, resultaram na hegemonia do branco, segregação do negro e 

quase que total extermínio do índio. A estruturação fundiária da área, 

caracteriza-se pela alta concentração de terras. Esse fato é resultante das 

políticas governamentais em salvaguardar o poderio da classe burguesa do país. 

Antes de 1850, as terras não eram de propriedade privada, eram terras devolutas 

e doadas aos cuidados dos senhores de "sangue nobre" com o nome de 

sesmarias. Foi, então, a partir da Lei de Terras, instituída em 1850, que a 

aquisição da terra não mais se daria, mediante à sua ocupação, mas sim apenas 

através da compra em dinheiro. Essa estratégia usada pelas classes 

privilegiadas era uma preparação para o processo de movimentos 

reivindicatórios, que resultaria posteriormente na libertação dos escravos.   

É justamente aí o ponto em que inicia-se o processo concentrador das terras no 

país. Mesmo, não conseguindo acompanhar o processo de acumulação de 

terras, com um processo de acumulação de capital, para que pudessem 

transformá-las em terras produtoras de riquezas, prosseguia-se o processo 

cumulativo que representava antes de tudo o poder de força e riqueza dos 

senhores da época. A população na região de Guarapuava era ainda muito 

restrita e caracterizava-se mais pelo desenvolvimento da pecuária e extração de 
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erva-mate. No entanto com a facilidade de adquirir posses, desde que não fosse 

mestiço nem bastardo, a população começa a incrementar-se e inicia-se o 

incentivo ao comércio. Outro aspecto importante a ressaltar ao seu processo de 

ocupação, é a fase caracterizada como tropeirismo, pois foi fator determinante 

para ocupação de seus campos. 

No entanto é na agricultura, mesmo calcada nesse processo de estruturação 

fundiária concentradora, que Guarapuava inicia seu processo de maior 

crescimento econômico e desdobrando-se posteriormente às atividades 

agroindustriais. 

Essa breve descrição sobre o início do processo de ocupação do território de 

Guarapuava, não esgota,  de maneira alguma, a riqueza das lutas que 

fundamentam a história da região, No entanto, o resgate desse passado, 

principalmente a exaltação ao povo que realmente "fez a história" e que 

encontram-se muitas vezes anônimos, pressupõe maior trabalho de investigação 

que não é o objetivo desse Trabalho, ficando claro, portanto, falta de dados e 

necessidade de maior resgate da história da sociedade Guarapuavana 

(GUARAPUAVA, 2006). 

 

4.1. BACIAS PRIORITÁRIAS 

Hoje, Guarapuava se apresenta como polo de desenvolvimento econômico, agropecuário, 
industrial, cultural e social, localizado na Bacia Hidrográfica do Médio Iguaçu, interligada pela 
BR-277 ao Anela Viário de Integração Estadual (BR-369 e 376). Sua população total pelo Censo 
IBGE (2010) era de 167.328 habitantes. 

Apresenta-se especialmente concentrada no Distrito Sede, Palmeirinha, Atalaia (expansão 
urbana), Guairacá, Guará e entre rios. O Município ocupa quatro Bacias Hidrográficas: 

• Rio Cascavel – 55,520 Km²; 

• Rio das Pedras – 2,978 Km²; 

• Rio Coutinho – 5,129 Km²; e, 

• Rio Jordão – 4,231 Km². 
As sub-bacias e bacias hidrográficas (Figura 2) ocupadas pela urbanização da Sede Municipal 
são detalhadas como:  

• Arroio Pocinho; 

• Arroio Central; e, 

• Bacia do Rio Cascavel, tendo definido no Plano Diretor (2006) as Zonas Especiais 
de Projetos Específicos. 
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Figura 2: Planta do Perímetro Urbano 

 
Fonte: GUARAPUAVA, 2018. 
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Detalham-se os principais bairros que sofrem alagamentos: Centro, Vila Carli, Alto Cascavel, 
Vila Jordão, Vila Karen, Xarquinho, Industrial, Concórdia, Paz e Bem, Jardim das Américas e 
Primavera (Figura 2 e Figura 3). 

Figura 3: Áreas sujeitas a inundação e arroios com proibição de canalizar 

 
Fonte: GUARAPUAVA, 2019. 
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Figura 4: Cotas de Inundação do Perímetro Urbano. 

 
Fonte: GUARAPUAVA, 2019. 
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Dentro da Estrutura Municipal, a Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, 
tem como atribuições planejar, desenvolver, controlar e executar atividades relacionadas às 
obras públicas. É responsável também por ações de conservação e manutenção de estradas 
rurais, pontos, viadutos, canais e redes de drenagem.  
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5. TERMO DE REFERÊNCIA  

5.1. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES BÁSICAS A PARTIR DE DADOS 

EXISTENTES  

• Coleta de dados cartográficos, hidrografia, geologia, de uso e ocupação do solo, 
hidrometeorologia e demais informações a partir de estudos e projetos existentes;  

• Levantamento de dados socioeconômicos (população atual e projetada para o 
horizonte de no mínimo 20 anos, área do município, densidade demográfica, taxa 
geométrica de crescimento anual da população, grau de urbanização, etc);  

• Delimitações das bacias hidrográficas do município, com a identificação dos corpos 
d’água, além das manchas urbanas, atual e projetada, áreas preservadas/ocupadas 
em APP, áreas de plantio e áreas de várzea/alagadiças;  

• Levantamento das causas de alagamentos e inundações de extrema significância, 
conforme sub-bacias, com visita aos pontos elencados e identificação das causas 
destes eventos com base na documentação e registros fotográficos existentes;  

• Levantamento das informações ambientais básicas tais como, crescimento 
demográfico sem planejamento urbano, despejo inadequado de resíduos sólidos e 
de efluentes sanitários e industriais, perda da biodiversidade e da cobertura vegetal, 
e, 

• Levantamento do quadro jurídico e institucional das medidas de gestão sob 
responsabilidade direta e indireta do município vinculados ao controle das 
inundações contemplando a preservação e a mitigação dos seus efeitos, incluindo 
as questões do uso do solo, áreas de preservação e de várzeas vizinhas, 
integrantes da mesma bacia hidrográfica. 

 

5.2. LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E HIDROLÓGICOS EM CAMPO  

Os levantamentos topográficos e hidrológicos em campo deverão ser executados pela 
contratada, que deverá arcar com todos os ônus a ela relativos, sendo que é estimado que as 
áreas urbanas tenham em torno de 650 Km de ruas e 250 Km de extensão de arroios (entre 
canalizados e não canalizados) e corresponderá:  

• Levantamento do sistema de macrodrenagem atual, com indicação dos pontos de 
contribuição das galerias e das respectivas áreas de drenagem, bem como 
mapeamento das estruturas e componentes de engenharia existentes; 

• Levantamento das manchas de alagamento/inundação nas bacias de contribuição 
delimita das para os eventos críticos registrados (área crítica), desenhadas em 
plantas, em escala adequada, com indicação das áreas atingidas, obtidas a partir 
de informações das inspeções de campo e estudos existentes;  

• Cadastramento e mapeamento das estruturas de microdrenagem, com o 
levantamento topográfico das coordenadas e altitudes de tampa e fundo das caixas 
de coleta e poços de visita existentes para as bacias de contribuição dos eventos 
críticos registrados (área crítica), bem como o ponto de lançamento das galerias de 
águas pluviais existentes; tais como mapeamento da localização das bocas de lobo, 
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poços de visitas, dimensionamento das tubulações, trajeto da tubulação tipo de 
tubulação; 

• Levantamento topográfico cadastral das seções de controle, obtido por meio de 
levantamento topográfico em campo, com avaliação de sua influência na mancha 
de alagamento/inundação (área crítica); 

• Levantamento de seções transversais topobatimétricas e cadastrais das travessias 
e estruturas que interfiram no escoamento dos corpos d’água nas áreas dos 
eventos críticos registrados (área crítica); e, 

• Avaliação sumária do custo de remoção das construções localizadas dentro das 
manchas de alagamento/inundação (área crítica). 

 

5.3. ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL  

• Análise e consolidação das informações;  

• Consolidação dos critérios básicos, tais como vazões de dimensionamento e as 
taxas de impermeabilização dos terrenos, que levam em consideração os índices 
de ocupação futura estimados para área de estudo, além do período de retorno; 

• Identificação de áreas inundáveis vegetadas, áreas preservadas/ocupadas em 
APP, possíveis áreas de instalação de equipamentos de melhoria da drenagem 
entre outras, em nível de detalhe para as áreas consideradas críticas;  

• A partir dos dados cartográficos, de uso e ocupação do solo e socioeconômicos, 
será fixado o estágio atual das unidades hidrográficas do município e elaborados 
os cenários para o horizonte de projeto do plano (mínimo 20 anos);  

• Análise das obras em curso e programadas com foco na eficiência;  

• Aplicação de Modelo Matemático Hidrodinâmico: com os cenários elaborados, 
utilizando os demais dados coletados, serão efetuados os cálculos hidráulico-
hidrológicos que, em conjunto com o levantamento de áreas inundáveis, permite 
identificar os principais problemas existentes e a antevisão de quais são as medidas 
que podem ser tomadas para a mitigação dos efeitos das cheias e quais medidas 
preventivas poderão ser tomadas nas áreas com desenvolvimento urbano 
acentuado;  

• Definição das simulações hidráulico-hidrológicas a serem realizadas e análise dos 
resultados, apontando as vantagens e desvantagens para cada caso, e definição 
da melhor Situação simulada;  

• Definição de critérios para estudos e projetos de drenagem urbana, tais como as 
vazões de restrição, níveis de cheias para vários períodos de retorno, etc; e, 

• Identificação das bacias prioritárias, com proposta de anteprojeto de intervenção 
para a Bacia do Arroio Pocinho (imediações da Rua Prof. Becker e Comendador 
Norberto e Parque Trianon), para a Bacia do Arroio Central (imediações da Praça 
Cleve e Rua Brigadeiro Rocha) e para a Bacia do Rio Cascavel (especialmente a 
área mapeada no Plano Diretor como sujeita a alagamento – zona especial de 
projetos específicos) 
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5.4. RECOMENDAÇÕES DE INTERVENÇÕES IMEDIATAS (AÇÕES DE 

CURTO PRAZO) 

• Indicações de ordem operacional e de manutenção nos sistemas de drenagem;  

• Correções ou adaptações de obras ou projetos em curso;  

• Recomendações de áreas a serem protegidas, desocupadas ou reservadas; 

• Proposição de medidas de utilização e manutenção da várzea após 
desapropriação; 

• Elaboração de Anteprojeto de Intervenção para a Bacia do Arroio Pocinho 
(imediações da Rua Prof. Becker e Comendador Norberto e Parque Trianon) e para 
a Bacia do Arroio Central (imediações da Praça Cleve e Rua Brigadeiro Rocha); e, 

• Elaboração de Anteprojeto Específico na Zona de Projetos Específicos – Área de 
Inundação do Rio Cascavel, constante do Plano Diretor (Zona Especial de Projetos 
Específicos – Área Sujeita à inundação), de forma a se determinar, quais lotes 
deverão ser considerados totalmente não edificáveis e quais lotes poderão ter 
liberação de algum tipo de ocupação, devendo serem estabelecidos quais os 
parâmetros urbanísticos de ocupação a serem adotados.  

 

5.5. PROPOSTA DE AÇÕES PRIORITÁRIAS  

• Proposição de alternativas de soluções para a simulação escolhida;  

• Concepção básica das medidas estruturais;  

• Definição da melhor alternativa baseada em análise custo-benefício;  

• Recomendações e definição de medidas não estruturais;  

• Hierarquização das medidas propostas; e, 

• Plano de implantação das medidas propostas (etapas de execução).  
 

5.6. PROPOSTA DE AÇÕES SISTEMÁTICAS 

• Plano de educação ambiental;  

• Programa de monitoramento hidráulico-hidrológico;  

• Elaboração do arcabouço legal e institucional para implementação do plano, 
proposta de legislação específica;  

• Programa de medidas de fiscalização e controle; e,  

• Programa de implementação do plano diretor de macrodrenagem. 
 

5.7. ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS (ÁREAS CRÍTICAS)  

• Elaboração de anteprojetos para as medidas estruturais de maior relevância, 
considerando a mancha de alagamento/inundação elaborada. Além disso, deverá 
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ser selecionado ao menos três casos, dentre as áreas críticas, para resolução 
completa, até a elaboração do anteprojeto, de tal forma que possa ser replicado 
para os demais pontos da área crítica, fornecendo ferramenta prática ao Plano 
Municipal de Drenagem, quais sejam Zona Especial de Projetos Específicos, Bacia 
do Rio Central, Bacia do Rio Pocinho. 
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6. DIRETRIZES GERAIS 

Identificar as áreas passíveis de preservação, desocupação e armazenamento natural.  

A implantação de loteamentos e a urbanização indisciplinada são responsáveis por boa parte da 
erosão do solo, consequentemente no assoreamento dos corpos d'água. Assim, se faz 
necessário:  

I - identificação e análise das áreas disponíveis para a retenção;  

II - identificação e análise das áreas sujeitas a erosão;  

III - proposição de alternativas de ações para proteção dessas áreas;  

IV - identificação e recomendação de desocupação de áreas situadas em locais de 
risco, com proposição de alternativas de realocação e de manutenção das áreas 
liberadas; e, 

V - estabelecimento de critérios, propostas e metas para a negociação da sua 
implantação.  

Levantamento e análise de informações hidrológicas e hidráulicas.  

Deverão ser revistos alguns conceitos básicos de planejamento, projeto, operação e manutenção 
de obras de drenagem, envolvendo conceitos de hidrologia, bem como, análise do 
comportamento hidráulico das estruturas em operação levantadas.  

Os levantamentos topográficos deverão ser georreferenciados, executados com equipamentos 
apropriados, indicando o datum horizontal e vertical adotado.  

Os estudos hidráulico-hidrológicos deverão ser realizados com o levantamento dos dados 
pluviométricos e pluviográficos disponibilizados pelos órgãos oficiais.  

Diagnóstico da situação existente.  

Deverá ser fornecido um quadro geral da situação do desempenho dos macrodrenos naturais e 
artificiais, devendo ser contemplados:  

I - Identificação das seções de controle de escoamento;  

II - Verificação da área de abrangência dos locais críticos de inundações, tipos de 
edificações atingidas, grau de importância das vias atingidas, frequência das 
inundações, etc.;  

III - Seleção dos locais mais relevantes, avaliação do sistema de drenagem existente 
no local e adjacências e da causa das inundações; e, 

IV - Formulação de ações corretivas imediatas, quando existirem, com as respectivas 
estimativas de custos e avaliação dos benefícios, assim como formulação de 
recomendações para a efetiva implementação dessas ações.  

Definição de critérios básicos para estudos e projetos de drenagem urbana.  
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Deverão ser estabelecidos e discutidos os padrões e critérios hidráulicos e hidrológicos a serem 
utilizados na elaboração do Plano Municipal de Drenagem e na comparação das alternativas, 
tais como:  

I - Vazões de restrição;  

II - Níveis de cheias para vários períodos de retomo;  

III - Período de retomo das vazões superiores às de projeto pelas quais devem ser 
delineadas as áreas inundáveis ao longo dos macrodrenos, para efeito de aquisição 
dos Terrenos pela municipalidade, de regulamentação do uso e ocupação do solo 
das várzeas, seguro contra inundações, etc.; 

IV - Os bordos livres a serem adotados para cada tipo de obra (canais abertos e de 
contorno fechado, reservatórios de detenção ou retenção, bueiros, diques,etc.);  

V - As condições para utilização ou não de canais de contorno fechado;  

VI - As condições a serem consideradas para retificação e/ou revestimento de canais;  

VII - Os critérios hidráulicos a serem observados no dimensionamento dos 
reservatórios de detenção;  

VIII - Período de retomo das vazões para efeito de dimensionamento ou 
remanejamento de travessias de sistemas viários (pontes, pontilhões,etc.); e, 

IX - Considerar o regime de chuvas com o maior período de recorrência possível.  

Proposição de diretrizes básicas de ações.  

A partir do diagnóstico da situação atual dos macrodrenos considerados, e das características 
de ocupação urbana das bacias do município, serão propostas as diretrizes básicas de ações 
estruturais e não estruturais para composição do Plano Municipal de Drenagem, levando-se em 
conta:  

I - Bacias com urbanização consolidada, ou seja, aquelas cujas áreas se encontram 
totalmente ocupadas e servidas inteiramente, ou quase a totalidade, por redes de 
galerias de águas pluviais; II - Bacias com urbanização em consolidação, ou seja, 
aquelas cujas áreas se encontram parcialmente ocupadas, com exceção das várzeas 
inundáveis e esparsamente dotadas de redes de galerias de águas pluviais;  

III - Bacias em urbanização, ou seja, aquelas cujas áreas estão atualmente em início 
de processo de urbanização; e, 

IV - Áreas abrangendo núcleos isolados.   

Programa de intervenções estruturais.  

Deverão ser formuladas as alternativas de intervenções estruturais, com os respectivos custos, 
compreendendo:  

I - Intervenções que implicam no aumento da capacidade de escoamento da calha: 
diques marginais ou anulares nos pontos baixos; melhoria das calhas com o aumento 
da seção transversal, retificações e/ou remoção de obstruções; canalizações com 
revestimento total ou parcial da calha; 
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II - Controle do escoamento superficial direto: reservatórios de detenção das águas 
do escoamento superficial direto, podendo ser estruturas locais ("on site''), como 
armazenamento em micro- reservatórios, pequenos reservatórios de detenção em 
parques e leitos secos, ou estruturas fora do local de origem do escoamento ("off 
site'') abrangendo áreas de drenagens maiores que as anteriores, como reservatórios 
em leitos secos ou em cursos d'água, reservatórios que podem ser em linha, laterais 
ou subterrâneos; e, 

III - Intervenções extensivas nas bacias, compreendendo a recuperação da cobertura 
vegetal, onde possível, assim como medidas de controle de erosão.  

Programa de ações não estruturais. 

Nesta parte deverão ser propostos os programas de ações não estruturais com os respectivos 
custos, incluindo entre outras:  

I - plano de contingência para situações críticas de chuva;  

II - disciplinamento do uso e ocupação do solo, principalmente das várzeas e dos 
fundos de vale;  

III - programa de inspeção e manutenção de obras hidráulicas;  

IV - programa de educação ambiental;  

V - seguro contra inundações;  

VI - sistema de alerta.  

Avaliação econômica, financeira e social.  

Todas as ações propostas, estruturais ou não estruturais, deverão ser submetidas a uma 
avaliação econômico-financeira e social, visando essencialmente a determinação da relação 
benefício x custo.  

Plano de ações.  

Consolidados os estudos desenvolvidos nas fases anteriores deverá ser estruturado o plano de 
ações estruturais e não estruturais, hierarquizado a partir da avaliação econômico-financeira e 
social das intervenções propostas.  

Todas as ações deverão ser perfeitamente definidas, quantificadas e orçadas. As ações 
estruturais deverão ser apresentadas a título de anteprojeto e as não estruturais de forma a 
permitir seu encaminhamento aos canais competentes (minutas de projeto de lei para proposta 
de alteração ou criação de instrumentos jurídicos, proposição de programas para educação 
ambiental, etc.).  

Elaboração de Anteprojetos.  

A partir das informações consolidadas nos itens anteriores, a contratada elaborará anteprojetos 
necessários para as áreas consideradas de maior relevância (manchas de inundação) e que 
necessitem de intervenções a curto prazo. Devem prever estruturas hidráulicas modernas, 
eficazes e econômicas, aptos às obtenções futuras das licenças ambientais junto ao IAP e 
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Outorga de Direito de Uso e Interferência nos Recursos Hídricos junto ao Instituto das Águas do 
Paraná, orientados pelas legislações pertinentes e vigentes.  

Sugestão de Documentos Legais.  

Serão apresentadas sugestões de medidas legais para a implantação das diretrizes propostas 
pelo plano elaborado.  

Após todas as etapas acima descritas, a contratada deverá compilar as informações e elaborar 
o documento final, isto é, o Plano Municipal de Drenagem.  

Mobilização e Participação social.  

O Plano deverá ser elaborado na forma de documento para consulta pública, devidamente 
aprovado pela Comissão Técnica, reunindo as informações e dados dos relatórios desenvolvidos 
e aprovados nas condições deste Termo de Referência.  

Fica a Contratada obrigada a realizar audiência pública em parceria com a Contratante, a qual 
arcará com as despesas de publicidade, divulgação e recursos audiovisuais para realização da 
mesma.  

Após conclusão dos trabalhos e edição do produto final, deverá ser previsto um evento de 
lançamento e apresentação do Plano Municipal de Drenagem com a presença de autoridades, 
técnicos e sociedade civil organizada. 
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7. CONSULTAS BÁSICAS 

Para elaboração do Relatório Técnico Parcial I, levantamento de informações básicas a partir 
dos dados existentes, serão consultados:  

• Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON; 

• Plano Diretor do Município (2006/2016), com indicação de áreas alagadas e 
zoneamento de uso e ocupação do solo (Zona Especial de Projetos Específicos – 
Área sujeita à inundação); 

• Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Paraná (2010); 

• Base Cartográfica Existente – PMG; 

• Cadastro de Interferência SANEPAR / Redes de abastecimento de água e coleta 
de esgotos sanitários) com a galeria de escoamento de águas pluviais/Central, 
2020; 

• Dados Climatológicos – ANA e SIMEPAR; 

• Dados Censitários (IBGE, 2010/2020); e, 

• SNIS (Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico): Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas – Guarapuava / PR (Ver Anexo A). 
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8. PLANO DE TRABALHO  

O Plano de Trabalho tem como objetivo ilustrar o planejamento do processo de construção do 
Plano Municipal de Drenagem, detalhando a metodologia a ser aplicada em cada etapa, bem 
como o conteúdo mínimo previsto. A definição desse processo tem como base o Termo de 
Referência elaborado pela Prefeitura Municipal de Guarapuava (PR), bem como as demais 
diretrizes acerca do tema.  

O contrato nº 209/2020, assinado em 17 de agosto de 2020, teve a Ordem de Serviço assinada 
no dia 16 de outubro de 2020, com prazo de vigência de 12 (doze) meses. 

8.1. METODOLOGIA 

O Fluxograma de atividades a serem desenvolvidas, de forma resumida, apresenta-se a seguir. 

Figura 5:Fluxograma de atividades – Plano Municipal de Drenagem  

 
Fonte: Funpar, 2020. 
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Figura 6:Fluxograma  

 
Fonte: Funpar, 2020. 
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Figura 7: Áreas Urbanas  

 
Fonte: Prefeitura de Guarapuava, 2020. 
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Figura 8: Subdivisão das bacias hidrográficas apenas da Cidade de Guarapuava 

 
Fonte: Prefeitura de Guarapuava, 2020. 
 

PRINCIPAIS ALAGAMENTOS (Bairros) – Centro, Vila Carli, Alto Cascavel, Vila Jordão, Vila 
Karen, Xarquinho, Industrial, Concórdia, Paz e Bem, Jardim das Américas e Primavera. 

 

CADASTRO DAS SITUAÇÕES DE RISCO – Prefeitura + Defesa Civil. 

 

FALTA DE DADOS:  

• Geotécnicos; 

• Levantamento Topográficos e Planialtimétricos; 

• Cadastramento das Bacias e Sub-Bacias de Contribuição; 

• Áreas permeáveis e impermeáveis;  

• Estudo de Eficiência das Galerias existentes; e, 

• Mapeamento de áreas críticas.  
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Surgimento de Novos Bairros e de Expansão da Urbanização – Plano Diretor existente  

Figura 9: Bacias de contribuição com maior número de eventos registrados de 
alagamentos 

 
Fonte: Prefeitura de Guarapuava, 2020. 
  
 

8.2. RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL I  

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES BÁSICAS A PARTIR DOS DADOS EXISTENTES (ITEM 
6 DO TR): 

• Dados Cartográficos, Hidrografia, Geologia, Uso e Ocupação do solo (Plano Diretor 
Existente); 

• Previsão Populacional (20 anos), Densidade Demográfica, Grau de Urbanização; 
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• Bacias Hidrográficas/Corpos d’água, Manchas urbanas atual e projetada, Áreas 
preservadas/Ocupadas em APP, áreas de Plantio, Várzea/Alagadiços; 

• Causas de alagamentos/Inundações nas sub-bacias (Registros fotográficos 
existentes); 

• Informações Ambientais Básicas: Crescimento demográfico sem planejamento 
urbano, despejo inadequado de resíduos sólidos e de efluentes sanitários e 
industriais, perda da biodiversidade e da cobertura vegetal; e, 

• Quadro Jurídico e Institucional das Medidas de gestão – Vinculadas ao Controle 
das Inundações, contemplado a preservação e a mitigação dos seus efeitos. 

 

8.3. RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL II  

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E HIDROLÓGICOS (650KM DE RUAS E 250KM DE 
ARROIOS – CANALIZADOS E NÃO CANALIZADOS) – (ITEM 7 DO TR): 

• Macrodrenagem – pontos de contribuição (áreas de drenagem) com mapeamentos 
das estruturas e componentes de engenharia existentes; 

• Levantamento das manchas de alagamento/inundação nas bacias de contribuição 
--> áreas críticas; 

• Cadastramento e mapeamento das estruturas de microdrenagem – levantamento 
topográfico das coordenadas e altitudes de tampa e fundo, das caixas de coleta e 
poços de visita (Área crítica) ponto de escoamento das galerias de águas pluviais 
existentes (mapeamento das bocas de lobo, PV’s, dimensionamento das 
tubulações, trajeto da tubulação e tipo da mesma; 

• Levantamento topográfico cadastral das seções de controle com avaliação de sua 
influência na mancha de alagamento/inundação da área crítica; 

• Levantamento das seções transversais topobatimétricas e cadastrais das 
travessias e estruturas que interferem no escoamento dos corpos d’água nas áreas 
críticas; e, 

• Avaliação sumária do custo de remoção das construções localizadas dentro das 
manchas de alagamento/inundação (área crítica). 

OBSERVAÇÃO: As Coordenadas e altitudes de tampa e fundo das caixas de coleta e poços de 
visita existentes para as bacias de contribuição dos eventos críticos registrados (área crítica), 
serão determinadas se estiverem devidamente desobstruídas, ficando a cargo da Prefeitura 
Municipal de Guarapuava, as desobstruções devidas e suas respectivas reconstruções. 

 

ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL (ITEM 8 DO TR): 

• Análise e consolidação das informações, e, 

• Consolidação dos critérios básicos, tais como vazões, taxas de impermeabilização, 
período de retorno; 

Identificação de áreas inundáveis vegetadas: 

� Áreas preservadas/ocupadas em APP, e, 
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� Possíveis áreas de instalação de equipamentos de melhoria da drenagem, 
áreas críticas; 

• Definição dos cenários para 20 anos; 

• Análise das obras em curso e programadas com foco na eficiência; 

• Aplicação de Modelo Matemático Hidrodinâmico – para a mitigação dos efeitos das 
cheias e quais medidas preventivas poderão ser tomadas nas áreas com 
desenvolvimento urbano acentuado; 

• Simulações hidráulico-hidrológicas e análise dos resultados (vantagens e 
desvantagens) para cada caso e identificação da melhor situação simulada; 

• Definição de critérios para estudos e projetos, tais como as vazões de restrição, 
níveis de cheias para vários períodos de retorno; e, 

• Identificação das bacias prioritárias, com anteprojeto para a Bacia do Arroio Pocinho 
(Rua Prof. Becker e Comendador Norberto e Parque Trianon), e para a Bacia do 
Arroio Central (imediações da Praça Cleve e Rua Brigadeiro Rocha) e para a Bacia 
do Rio Cascavel, especificamente a área mapeada no Plano Diretor como a área 
sujeita a alagamento – zona especial de projetos específicos. 

 

8.4. RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL III 

RECOMENDAÇÕES DE INTERVENÇÕES IMEDIATAS (CURTO PRAZO) – (ITEM 9 DO TR): 

• Indicações de ordem operacional e de manutenção nos sistemas de drenagem; 

• Correções ou adaptações de obras ou projetos em curso; 

• Recomendações de áreas a serem protegidas, desocupadas ou reservadas; 

• Proposição de medidas de utilização e manutenção da várzea após 
desapropriação; 

• Anteprojeto específico de Intervenção: 
� Bacia do Arroio Pocinho (Rua Prof. Becker e Comendador Norberto e Parque 

Trianon), e, 

�  Bacia do Arroio Central (Praça Cleve e Rua Brigadeiro Rocha); 

• Projeto Específico na Zona de Projetos Específicos - Área de Inundação do Rio 
Cascavel (Plano Diretor existente), determinação dos lotes totalmente não 
edificáveis, lotes que poderão ter liberação de algum tipo de ocupação, 
estabelecendo parâmetros urbanísticos de ocupação a serem adotados. 

 

PROPOSTA DE AÇÕES PRIORITÁRIAS (ITEM 10 DO TR): 

• Proposição de alternativas de soluções para a simulação escolhida; 

• Concepção básica das medidas estruturais; 

• Definição da melhor alternativa baseada em análise custo-benefício; 

• Recomendações e definição de medidas não estruturais; 

• Hierarquização das medidas propostas; e, 
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• Plano de implantação das medidas propostas (etapas de execução). 
 

PROPOSTA DE AÇÕES SISTEMÁTICAS (ITEM 11 DO TR): 

• Plano de educação ambiental; 

• Programa de monitoramento hidráulico-hidrológico; 

• Elaboração do arcabouço legal e institucional para implementação do plano, 
proposta de legislação específica; 

• Programa de medidas de fiscalização e controle; e, 

• Programa de implementação do plano diretor de macrodrenagem. 
 

8.5. RELATÓRIO FINAL 

ANTEPROJETOS DAS ÁREAS CRÍTICAS (ITEM 12 DO TR): 

• Medidas estruturais de maior relevância - mancha de alagamento/inundação 
elaborada. Seleção de um caso, dentre as áreas críticas, para resolução completa, 
até a elaboração do anteprojeto - ser replicado para os demais pontos da área 
crítica, fornecendo ferramenta prática ao Plano Municipal de Drenagem.  

 

8.6. ENTREGA DE MATERIAIS FINALIZADOS E ARQUIVOS DIGITAIS  

Os resultados dos trabalhos serão apresentados em relatórios, mapas e meios digitais, contendo 
o resultado os estudos efetuados, sendo entregues encadernados no formato A4. 

Os desenhos, ilustrações e figuras serão apresentados em escaladas adequadas para os 
formatos A1, A2 e A3, obedecendo à altura do formato A4. 

Todos os desenhos originais que fazem parte dos relatórios serão devidamente catalogados e 
organizados, sendo que os levantamentos topográficos, hidrológicos e mapeamentos elaborados 
serão entregues em arquivos digitais do tipo DWG e SHP. 

 

8.7. DIRETRIZES GERAIS  

ÁREAS PASSIVEIS DE: Preservação – Desocupação – Armazenamento Natural. 

ÁREAS: 

• Disponíveis para retenção; 

• Sujeitas a erosão; 

• Alternativas de ações para proteção dessas áreas; 

• Identificação e recomendação de desocupação de áreas situadas em locais de 
risco, com proposição de alternativas de realocação e de manutenção das áreas 
liberadas; e, 
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• Estabelecimento de critérios, propostas e metas para a negociação da sua 
implantação. 

 
LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES HIDROLÓGICAS E HIDRÁULICAS. 

• Revisão de alguns conceitos básicos; 

• Levantamentos georreferenciado - datum horizontal e vertical; e, 

• Dados pluviométricos e pluviográficos - órgãos oficiais. 
 

Quadro 1: Diagnóstico da Situação Existente  

 

Macrodrenos 

naturais 

artificiais 

Identificação 

das seções 

de controle 

de 

escoamentos 

 

Área de abrangência dos locais 

Críticos De Inundações 

Locais mais 

relevantes 

(drenagem 

local e 

adjacências) 

 

Ações Corretivas Imediatas 

Edificações Frequência Grau Custos Benefícios Recomendações 

 

 

 

 

 

 

        

Fonte: Funpar, 2020. 

 

DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS BÁSICOS PARA ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM 
URBANA 

Vazões de restrição: 

• Níveis de cheias para vários períodos de retorno; 

• Período de retorno das vazões superiores às de projeto com definição das áreas 
para aquisição pelo Município. 

• Os bordos livres para cada tipo de obra (canais abertos e fechado, reservatórios de 
detenção ou retenção, bueiros, diques); 

• Condições para utilização ou não de canais de contorno fechado; 

• Condições para retificação e/ou revestimento de canais; 

• Critérios hidráulicos a serem observados no dimensionamento dos reservatórios de 
detenção; 

• Período de retorno das vazões para efeito de dimensionamento ou remanejamento 
de travessias de sistemas viários (pontes, pontilhões, etc.); e, 

• Regime de chuvas com o maior período de recorrência possível. 
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Quadro 2: Proposição de Diretrizes Básicas de Ações 

Proposição de diretrizes básicas de ações Macrodrenos 
Considerados 

Ações 

Estruturais Não Estruturais 

- áreas (bacias) totalmente ocupadas ou servidas 
inteiramente ou quase na totalidade 

  

- áreas (bacias) com urbanização em consolidação 
parcialmente ocupados e poucas redes de galerias 

  

- áreas (bacias) em urbanização – em início de urbanização   

- áreas em núcleos isolados    

Fonte: Funpar, 2020. 

Serão levadas em consideração novas soluções através de abordagem compensatória da prática 
tradicional de drenagem (Ver Figura 10). 

Figura 10: Prática Tradicional de drenagem x novas soluções através de abordagem 
compensatória 

 
Fonte: Canholi, 2014. 
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INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS (COM CUSTOS) 

• Intervenções para aumento da capacidade de escoamento da calha; 

• Controle do escoamento superficial direto: reservatórios de detenção:  
� em linha; 

� laterais; e, 

� subterrâneas.  

• Recuperação da cobertura vegetal. 
 

AÇÕES NÃO ESTRUTURAIS (PROGRAMAS DE AÇÃO NÃO ESTRUTURAIS) 

• Plano de contingência para situações críticas de chuva; 

• Disciplinamento do uso e ocupação do solo em várzeas e dos fundos de vale;  

• Inspeção e manutenção de obras hidráulicas; 

• Educação ambiental;  

• Seguro contra inundações; e, 

• Sistema de alerta. 
 

AVALIAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA E SOCIAL PARA AS AÇÕES ESTRUTURAIS E NÃO 
ESTRUTURAIS  

 

PLANO DE AÇÕES  

 

ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO (CURTO PRAZO) 

• Para obtenção futura das licenças ambientais junto ao IAT e outorga de direito de 
Uso e Interferência nos Recurso Hídricos junto ao Instituto das Águas do Paraná. 

 

MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

• Consulta Pública dos Relatórios Parciais (I, II e III), aprovados pelo CAT; 

• Audiência Pública – Relatório Final; e, 

• Lançamento e apresentação do Plano Municipal de Drenagem.  
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9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS  

Todos os produtos serão elaborados de acordo com as normas da ABNT e serão entregues em 
formato digital, liberados para edição. Os textos serão compilados por softwares compatíveis 
com Microsoft Word® e as planilhas serão criadas em formato compatível com Microsoft Excel®.  

9.1. CRONOGRAMA 

Rel. Itens 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
- Plano de Trabalho              

R I Levantamento de Informações 
Básicas 

            

R II 

Levantamento Topográfico e 
Hidrológico 

            

Análise e diagnóstico da situação 
atual 

            

R III 

Recomendações de intervenções 
imediatas (ações de curto prazo) 

            

Proposta de ações prioritárias             
Proposta de ações sistemáticas             

RFinal 

Anteprojeto para a Bacia do Rio 
Pocinho 

            

Anteprojeto para a Bacia do Arroio 
Central 

            

Projeto Específico para a Zona de 
Projetos Específicos PD/Área de 
Alagamento Rio Cascavel 

            

- Plano de Macrodrenagem, Relatório 
Síntese e Projetos 

            

- Relatório Final (Entrega Material 
Finalizado e Arquivos Digitais) 
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10. MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL  

Essa etapa do trabalho compreende a elaboração do Plano de Mobilização Social (PMS) que 
tem por objetivo desenvolver ações para que a sociedade participe de maneira ativa no processo 
de elaboração da Plano Municipal de Drenagem.  

Nessa etapa, ficam definidos os mecanismos de divulgação e comunicação dos processos que 
envolvem a elaboração do Plano, tais como: o diagnóstico, os estudos preliminares, os eventos 
previstos e as propostas referentes ao Plano. A divulgação do andamento e convocação para 
atividades que compõem os Planos, para a sociedade em geral, será realizada por meio da 
página na internet da Prefeitura, cartazes informativos e outros meios de divulgação e 
comunicação que, no decorrer do processo, se fizerem necessários. 

   

Os principais objetivos da mobilização social são os seguintes: 

• Divulgar a elaboração do Plano Municipal de Drenagem de Guarapuava (PR); 

• Envolver a população na discussão das potencialidades e dos problemas de 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas no município e suas implicações 
na qualidade de vida; 

• Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e 
conservação ambiental; 

• Estimular os diversos atores sociais a participarem do processo de gestão 
ambiental; e, 

• Levantar diretrizes e propostas para soluções de problemas locais, através da 
manifestação popular, a serem consideradas na construção dos diagnósticos e 
propostas do plano. 
 

A participação da população é fundamental para garantir a corresponsabilidade entre o Poder 
Público e a comunidade. O plano será construído com a participação da sociedade e sua 
interligação com as etapas de construção dos mesmos.  

Durante o desenvolvimento do trabalho a participação deve configurar como meta a ser 
alcançada e mantida, estimulada durante todo o processo através de estratégias adequadas para 
a consulta pública, como a realização de audiências públicas durante a elaboração do Plano, 
conforme definido no Art. 26 e no Inciso IV do Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010. 

Será apresentado o modelo de questionário para ser disponibilizado à população, no site da 
Prefeitura Municipal de Guarapuava, utilizando ferramentas digitais através da ferramenta 
Google Forms (Anexo 15.3).  

O questionário possuirá perguntas voltadas à Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 
do município. Exemplo:  

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

− O seu imóvel possui dispositivos de reaproveitamento da água da chuva?  
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− Você recebe ou já recebeu notificações de alertas de risco de enchentes, inundações ou 
alagamentos? 

O questionário tem o objetivo de atingir um maior número de contribuições de apoio da população 
na construção do Relatório Técnico Parcial I.  

A página da prefeitura (site) deverá ser atualizada durante a elaboração do Plano, com a 
disposição dos produtos componentes do plano e um espaço estruturado para inserção de 
informações e dados pelo visitante (Itens do espaço: nome, endereço, telefone, e-mail, 
dúvidas/contribuições). 

 

10.1. PÚBLICO ALVO  

O município de Guarapuava (PR) possui instituições e grupos organizados da sociedade civil, 
com relevante papel para o desenvolvimento local, e, por conseguinte, com responsabilidades e 
atribuições junto à população no que diz respeito à elaboração de políticas e definição de ações 
de curto, médio e longo prazo que visem à melhoria da qualidade de vida de toda a população. 

Com isso o Plano de Mobilização Social tem como público alvo todo cidadão que resida ou 
trabalhe no município, seja na área urbana ou na área rural, contemplando ainda, ações 
específicas junto aos formadores de opinião e multiplicadores da comunicação em cada bairro e 
comunidade do município. 

 

10.2. DIVISÃO TERRITORIAL  

Em função de cada região do município, urbana ou rural, os serviços de drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas, serão planejadas dentro da área territorial do município de Guarapuava 
(PR). 
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11. METODOLOGIA  

A efetiva participação da população na construção do Plano será garantida por um processo de 
mobilização social que atenderá aos diversos segmentos da sociedade local, envolvendo as 
diferentes formas organizativas.  

A dinâmica do desenvolvimento local pode ser expressa de forma mais real e consistente por 
meio das manifestações e intervenções dos diferentes atores sociais, quando organizados em 
espaços adequados e em atividades que estimulem a participação de todos, além de 
proporcionarem a sistematização da rica contribuição que advém de espaços democráticos de 
troca de saberes para a construção de políticas públicas. 

As atividades previstas para a participação efetiva da população na construção do Plano 
Municipal de Drenagem de Guarapuava (PR), sendo contemplado nas Consultas Públicas e ao 
final em Audiência Pública para aprovação do Plano. 

Consulta Pública 

Uma das principais funções do Plano Municipal é a de dotar os municípios de instrumentos e 
mecanismos que permitam a implantação de ações articuladas, duradouras e eficientes, que 
favoreçam a qualidade de vida da população. Nesse processo, a participação popular é 
fundamental. Por este motivo, as versões preliminares dos Planos serão apresentadas à 
sociedade civil, através de consulta pública eletronicamente no site oficial da Prefeitura Municipal 
durante 30 (trinta) dias. 

Ressalta-se que as considerações e contribuições apontadas pela sociedade serão avaliadas e 
caso pertinentes, serão apreciadas para a finalização do Plano Municipal de Drenagem Urbana. 

Audiência Pública 

A Audiência Pública é um instrumento de conscientização e participação social que se configura 
em um espaço de legitimação e transparência das decisões políticas, refletidas nas decisões 
administrativas e/ou legislativas. É um espaço aberto a indivíduos e a grupos sociais 
determinados, que assim, poderão receber informações da administração municipal, ser ouvidos 
por ela, além de exercitar a defesa das questões e o contraditório. 

Esta audiência terá por finalidade institucionalizar a participação da sociedade nas atividades de 
planejamento, gestão e controle das ações propostas no Plano Municipal de Drenagem, 
estabelecendo-se como um espaço público para o debate, reflexão e aprofundamento dos temas 
detalhados nos Planos. 

A construção do Plano Municipal prevê decisões de grande impacto nas comunidades. 
Considerando que cada município possui sua história, sua população, sua cultura, sua economia 
peculiar, as quais de forma determinante, influencia o uso e a ocupação do solo, do espaço 
urbano e do rural. 
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Sendo assim, será realizada uma Audiência Pública, ao final do processo de construção do 
Plano, construído de forma participativa.  

Nesta audiência serão apresentadas as propostas/projetos para a Drenagem urbana e manejo 
de águas pluviais urbanas que passarão pelo referendo dos presentes à audiência, sendo a 
aprovação do Plano feita por meio de manifestação da população. 

 

� Programação da Audiência Municipal: 

Tema: Apresentação e Aprovação do Plano Municipal de Drenagem Urbana 

Público alvo: População do meio urbano e rural: moradores, trabalhadores e lideranças 
comunitárias das áreas urbana e rural, e lideranças de instituições que atuam no 
município. 

O Quadro 3, apresenta uma sugestão para o desenvolvimento deste evento: 

Quadro 3: Sugestão para o desenvolvimento da Audiência Pública Municipal* 

Etapa Responsável Tempo mim 

Abertura e apresentação do evento Prefeitura Municipal, 
Comissão e Funpar 20 

Apresentação  

 Plano Municipal de Drenagem 

 Anteprojetos  

Equipe técnica Funpar 
 

1h20 

Participação da população – questionamentos e 

considerações População presente 40 

Encerramento Equipe técnica Funpar 20 

 Fonte: Funpar, 2020.  

Reuniões com a Prefeitura e a Comissão Técnica de Acompanhamento e Fiscalização 

Reuniões periódicas serão realizadas entre a equipe da Funpar, Prefeitura e a Comissão, com o 
objetivo de apresentar o desenvolvimento das etapas, os resultados alcançados, o levantamento 
de informações e a discussão das proposições. 

Reunião com atores envolvidos 

O município de Guarapuava (PR) possui atores estratégicos no que concerne a gestão de 
saneamento básico. Esses atores possuem importância estratégica na formulação do Plano e 
no desenvolvimento de ações, criação de negócios, difusão de conhecimento, entre outros 
aspectos importantes para o planejamento e a execução das ações dos Planos. Sendo assim, é 
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importante que reuniões e entrevistas diretas sejam realizadas com instituições afetas ao tema, 
a fim de fornecer subsídios para a elaboração do Plano. 

Reunião de Lançamento do Plano Municipal de Drenagem  

Reunião para lançamento do Plano Municipal de Drenagem do Município de Guarapuava, após 
aprovação e manifestação da população em Audiência Pública. 
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12. PLANO DE COMUNICAÇÃO  

A participação popular não se limita apenas em obter informações sobre a prestação dos serviços 
de saneamento básico, mas sim, se refere ao exercício da cidadania. Relaciona-se ao 
posicionamento sobre o funcionamento da cidade e suas políticas públicas envolvendo assim, a 
socialização de experiências e o debate democrático e transparente de ideias entre população, 
Poder Público e empresa contratada. 

Mecanismos de Disponibilização e participação 

Para a disponibilização de informações sobre o Plano Municipal de Drenagem e a participação 
direta da população, a Comissão será responsável pela distribuição do material de divulgação 
ficando disponíveis para a população durante todo o processo da elaboração do Plano. 

Será estimulada a participação dos segmentos sociais, como Conselhos Municipais de Saúde, 
de Meio Ambiente e de Educação, pois poderão agregar informações importantes, além de 
serem grandes formadores de opiniões e atores sociais, podendo assim influenciar a população 
para que participe de maneira eficaz, não apenas das reuniões previstas, mas também durante 
o período de elaboração do Plano.  

Divulgação  

Para a divulgação dos eventos que irão ocorrer, até a Audiência Pública, serão utilizados 
convites, banners e o site da Prefeitura, sendo alguns exemplos observados nas figuras a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                         
 

 
 

45 

Plano Municipal de Drenagem 
PLANO DE TRABALHO 

12.1. TRANSPARÊNCIA  

Todas as informações do Planejamento, Comunicação e Execução das Atividades, apresentadas 
neste documento, poderão ser consultadas no site da Prefeitura, o qual será alimentado de 
maneira regular, após eventos e entrega de produtos, para que a população realmente 
acompanhe e participe da elaboração do Plano Municipal de Drenagem de uma maneira eficaz 
e transparente. 

Figura 11 – Convite – Consulta Pública (01, 02 e 03)   

 

Fonte: Funpar, 2020.  
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Figura 12 – Convite – Audiência Pública para aprovação do Plano 

 

 Fonte: Funpar, 2020 

 

Como meios de divulgação, serão utilizadas as redes sociais, as rádios, os jornais, entre outras, 
de acordo com a Prefeitura Municipal de Guarapuava (PR) e Comissão Técnica de 
Acompanhamento e Fiscalização.  
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13. MATRIZ DE PLANEJAMENTO  

 
30

 d
ia

s 

 
Plano de 
Trabalho 

Proposta Inicial - Elaboração a partir do Termo de 
Referência (TR) constante no Contrato 
n°209/2020 firmado entre Prefeitura 
Municipal de Guarapuava e Funpar. Todas 
as etapas especificadas no TR serão 
atendidas pela equipe da Funpar alocada ao 
Projeto, conforme segue.  

Equipe Técnica 
Especifica 
(Funpar) 

Observações – 
Reunião presencial 
em 26 e 
27/10/2020 

90
 d

ia
s 

 
Relatório 
Técnico 
Parcial I 

Levantamento 
das Informações 
Básicas a partir 
de dados 
existentes 

- Dados Cartográficos, hidrografia, geologia, 
uso e ocupação do solo, hidrometeorologia 
e estudos existentes. 
- Dados Socioeconômicos – Previsão 
Populacional para 20 anos. 
- Bacias Hidrográficas detalhadas. Causas 
de alagamentos e inundações – Visitas em 
campo. 
- Dados e informações ambientais – Quadro 
jurídico e institucional.  

Eng° Bruno Moro 
Adv. Guilherme 
Fragomeni 

Apoio da equipe 
local de 
acompanhamento 
da Prefeitura 
Municipal de 
Guarapuava 

15
0 

di
as

 

 
 
 

Relatório 
Técnico 
Parcial II 

Levantamentos 
Topográficos 

- Áreas urbanas – 650km de ruas e 250km 
de arroios. 
- Sistema de Micro e Macrodrenagem – 
manchas de alagamento. 
- Seções de controle – áreas críticas – 
seções transversais topobatimetricas – 
equipamentos (Anexo B). 
- Avaliação dos custos de remoção de 
construções.  

Equipes de Topografia 
contratadas pela 
Funpar com supervisão 
dos Eng°Luiz 
Guilherme Vieira e 
Bruno Moro 

Apoio da estrutura 
local  
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 Análise e 
Diagnóstico da 
Situação Atual 

- Consolidação das Informações do 
Relatório Técnico I e levantamentos 
topográficos – Definição do estágio atual 
das unidades hidrográficas e análise das 
obras em curso e programadas.  
- Para aplicação do modelo Matemático 
Hidrodinâmico e definição das simulações 
hidráulico-hidrológicas, tendo em vista a 
identificação dos principais problemas 
existentes e quais as medidas a serem 
tomadas para mitigação dos efeitos das 
chuvas nas áreas de desenvolvimento 
urbano acentuado, serão utilizados os 
seguintes programas para simulação de 
alagamentos e inundações: 
- Sistema de Análise de Rio (HEC-RAS) do 
Centro de Engenharia Hidrológica do Corpo 
de Engenheiros do Exército dos Estados 
Unidos (CEIWR-HEC); 
- Modelo de Gestão de Águas Pluviais 
(SWMM – Storm Water Management 
Model), da Agência de Proteção Ambiental 
dos Estados Unidos (EPA). A versão atual é 
a SWMM5, possibilitando elaborar 
simulações hidrológicas e hidráulicas com 
visualização dos resultados com variados 
formatos. 
- Poderá ser utilizado o modelo de extensão 
do EPA SWMM5, o modelo PCSWMM, o 
qual permite criar, abrir, editar e exportar os 
formatos CAD, GIS, Raster e entre outras 
grades mais populares.  
- Identificação das bacias prioritárias – 
Arroio Pocinho, Arroio central e Rio 

Todos os consultores  Acompanhamento 
equipe local  
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Cascavel (do acordo com o Plano Diretor – 
zona especial de projetos específicos). 
Proposta de anteprojetos.  

21
0 

di
as

 
 
 
 
 
 

Relatório 
Técnico 

Parcial III 

Recomendações 
de Intervenções 
Imediatas  

- Indicações de ordem operacional e de 
manutenção dos sistemas de drenagem. 
- Indicação para correção ou adaptação de 
obras e projetos em execução. 
- Recomendações de áreas a serem 
protegidas desocupadas ou reservadas, 
medidas de utilização e manutenção de 
várzeas após desapropriação.  

Todos os consultores  Acompanhamento 
equipe local 

Proposta de 
Ações 
Prioritárias  

- Escolha de alternativas de soluções para 
as medidas estruturais. 
- Análise custo-benefício (elaboração de 
matriz de alternativas. 
- Plano de implementação/execução 
proposta.  

Todos os consultores Acompanhamento 
equipe local 

Proposta de 
Ações 
Sistemáticas  

- Elaboração do Programa de 
monitoramento do sistema. 
- Elaboração de minutas de legislação 
especifica e recomendações especificas. 
- Elaboração de manual de implementação 
do Plano de Drenagem, com medidas de 
fiscalização e controle. 

Todos os consultores  Acompanhamento 
equipe local 

27
0 

di
as

 

 
 

Relatório 
Final 

 
 

Elaboração de 
Anteprojetos das 
Áreas Criticas  

- Bacias do Rio Pocinho e Central. 
- Zona especial de Projetos Específicos de 
acordo com o Plano Diretor do Município – 
Definição de três casos tendo em vista o 
repique para outros pontos das áreas 
criticas  

Engenheiros Bruno, 
Gabriel, Luiz Guilherme 
e Nicolau 

Acompanhamento 
equipe local 

30
0 

di
as

 Plano 
Municipal de 
Drenagem  

Plano de 
Macrodrenagem 
– Relatório 
Síntese 

- Plano de (Macrodrenagem) Drenagem do 
Município de Guarapuava (PR). 
- Relatório Síntese 

Engenheiros Bruno, 
Gabriel, Luiz 
Guilherme, Kelly e 
Nicolau 

Acompanhamento 
equipe local 



 
 
                         
 

 
 

50 

Plano Municipal de Drenagem 
PLANO DE TRABALHO 

36
0 

di
as

   Materiais 
Finalizados 

- De acordo com os elementos detalhados 
no Termo de Referência  

Equipe de Apoio 
Administrativo 

Engenheira Kelly 
Ronsani de Barros 

Arquivos digitais  - De acordo com os elementos detalhados 
no Termo de Referência 

Equipe de Apoio 
Administrativo 

Engenheira Kelly 
Ronsani de Barros 

 

OBS: O Anexo 15.4, apresenta o questionário básico para coleta de informações sobre o atual sistema de drenagem urbana do 
Município de Guarapuava. 
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15.1. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO (SNIS) 
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ANEXO A – SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO 

(SNIS) DE DRENAGEM DE GUARAPUAVA (PR) 

INFORMAÇÕES 

Guarapuava (PR) 

Código IBGE 4109401 

Nome Guarapuava 

UF PR 

Região Sul 

Capital Não 

Crítico Não 

Faixa populacional 3 - De 100.001 até 250.000 hab. 

Ano Referência 2018 

Abreviaturas 

GE Informações Gerais 

EF Informações Econômico-Financeiras e Administrativas 

IN Informações de Infraestrutura  

MA Informações de Manutenção 

GR Informações de Gestão de Riscos 

 

Informações Gerais (GE) 

Bacia Hidrográfica Tipo Sigla Informação 

Nome da(s) bacia(s) hidrográfica(s) a que 
pertence o município 

Nome GE011 Rio Paraná 

Gestão dos Serviços Tipo Sigla Informação 

Secretaria ou Setor responsável 

Nome CP001 
Secretaria Municipal de Viação, 

Obras e Serviços Urbanos 

Natureza 
jurídica 

PA002 Administração pública direta 

Regulação dos Serviços Tipo Sigla Informação 

Órgão ou entidade responsável 
Nome OE010 - 

Sigla OE012 - 

Informações geográficas, demográficas e 
urbanísticas 

Ud. Sigla Informação 

Área territorial total km² GE001 3.178,65 

Área urbana total, incluindo áreas urbanas 
isoladas 

km² GE002 91,95 

População total residente habitante GE005 180.334 

População urbana residente  habitante GE006 164.885 

Quantidade total de unidades edificadas 
existentes na área urbana 

unidade GE007 44.083 

Quantidade total de domicílios existentes na 
área urbana 

domicílio GE008 40.123 

Crítico - GE016 Não 

Região Hidrográfica em que se encontra o 
município 

- GE010 Paraná 

Existe Comitê de Bacia ou de Sub-bacia 
Hidrográfica organizado? 

sim / não GE012 - 
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Informações Econômico-Financeiras (EF1) 

Cobrança pelos serviços Ud. Sigla Informação 

Existe alguma forma de cobrança ou de ônus indireto 
pelo uso ou disposição dos serviços de DMAPU? 

sim / não CB001 Sim 

Qual(is) critério(s) de cobrança ou de ônus indireto 
é(são) adotado(s)? 

- CB002 
Cobrança de 

contribuição de 
melhoria 

Quantidade total de unidades edificadas urbanas 
tributadas com taxa específica 

unidade CB003   

Valor da taxa específica dos serviços por unidade 
edificada urbana 

R$/un./mês CB004   

Pessoal alocado nos serviços de DMAPU Ud. Sigla Informação 

Quantidade de pessoal próprio alocado pessoa AD001 0 

Quantidade de pessoal terceirizado alocado pessoa AD002 20 

Quantidade total de pessoas alocadas pessoa AD003 20 

 

Informações Econômico-Financeiras (EF2) 

Receitas Ud. Sigla Informação 

Receita total do município R$/ano FN003 397.273.560,00 

Receitas com os 
serviços de DMAPU 

Formas de custeio - FN004 
Receitas de contribuição 

de melhoria 

Receita operacional total R$/ano FN005 - 

Receita não operacional total R$/ano FN008  - 

Receita total R$/ano FN009 380.568,33 

Despesas Ud. Sigla Informação 

Despesa total do município R$/ano FN012 370.572.445,17 

Despesas com os 
serviços de DMAPU 

Despesas de exploração (DEX) 
diretas ou de custeio totais 

R$/ano FN013 - 

Despesa total com serviço da 
dívida 

R$/ano FN015  - 

Despesa total R$/ano FN016 380.568,33 

 

Informações Econômico-Financeiras (EF3) 

Investimentos Ud. Sigla Informação 

Investimentos contratados com recursos próprios R$/ano FN024 380.568,33  

Investimentos contratados com recursos onerosos R$/ano FN018 -    

Investimentos contratados com recursos não onerosos  R$/ano FN020 -    

Investimentos totais contratados R$/ano FN022 380.568,33  

Desembolsos de investimentos com recursos próprios R$/ano FN017 -    

Desembolsos de investimentos com recursos onerosos R$/ano FN019 -    

Desembolsos de investimentos com recursos não onerosos  R$/ano FN021 -    

Desembolsos totais de investimentos R$/ano FN023 380.568,33  
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Informações de Infraestrutura (IN1) 

Bases técnicas para o planejamento e operação Ud. Sigla Informação 

Existe plano diretor de DMAPU no município? 
sim / 
não 

IE001 Não 

Existe cadastro técnico de obras lineares no município? 
sim / 
não 

IE012 Não 

Existe projeto básico, executivo ou "as built" de unidades operacionais de 
DMAPU? 

sim / 
não 

IE013 Não 

 

Informações de Infraestrutura (IN2) 

Caracterização do sistema de DMAPU Ud. Sigla Informação 

Tipo de sistema de drenagem urbana - IE016 
Exclusivo 

para 
drenagem 

Extensão de vias públicas em 
áreas urbanas 

Total existente km IE017 789,29 

Total implantado no ano de referência km IE018 10,00 

Total com pavimento e meio-fio (ou 
semelhante) 

km IE019 600,00 

Total com pavimento e meio-fio (ou 
semelhante) implantado no ano de 
referência 

km IE020 -  

Captações de águas pluviais 
em áreas urbanas 

Quantidade de bocas de lobo 
existentes 

unidade IE021 3.700 

Quantidade de bocas de leão ou bocas 
de lobo múltiplas 

unidade IE022 1.500 

Quantidade de poços de visita (PV) 
existentes 

unidade IE023 520 

Rede de águas pluviais 
integrada ao sistema viário em 
áreas urbanas 

Total de vias públicas com redes ou 
canais de águas pluviais subterrâneos 

km IE024 380,00 

Total de vias públicas com redes ou 
canais de águas pluviais subterrâneos 
implantadas no ano de referência 

km IE025 10,00 

Existem vias públicas com canais 
artificiais abertos? 

sim / 
não 

IE026 Sim 

Existem vias públicas com soluções de 
drenagem natural (faixas ou valas de 
infiltração)? 

sim / 
não 

IE027 Sim 

Total de vias públicas com soluções de 
drenagem natural (faixas ou valas de 
infiltração) 

km IE028  - 

Existem estações elevatórias de águas 
pluviais na rede de drenagem? 

sim / 
não 

IE029 Não 

Condições dos cursos de 
água perenes em áreas 
urbanas 

Existem cursos d’água naturais 
perenes? 

sim / 
não 

IE031 Sim 

Total dos cursos d’água naturais 
perenes 

km IE032 60,00 

Total dos cursos d’água naturais 
perenes com diques 

km IE033 0,00 

Total dos cursos d’água naturais 
perenes canalizados abertos 

km IE034 0,00 

Total dos cursos d’água naturais 
perenes canalizados fechados 

km IE035 18,00 

Total dos cursos d’água naturais 
perenes com retificação 

km IE036 0,36 

Total dos cursos d’água naturais 
perenes com desenrocamento ou 
rebaixamento do leito 

km IE037 0,00 

Total dos cursos d'água naturais 
perenes com outro tipo de intervenção 

km IE040 0,00 

Existe serviço de dragagem ou 
desassoreamento dos cursos d'água 
naturais perenes? 

sim / 
não 

IE041 Sim 
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Informações de Infraestrutura (IN2) 

Caracterização do sistema de DMAPU Ud. Sigla Informação 

Parques lineares em áreas 
urbanas 

Existem parques lineares? 
sim / 
não 

IE043 Não 

Extensão total de parques lineares ao 
longo de cursos d’água naturais 
perenes 

km IE044 -  

Tratamento / reservação em 
áreas urbanas 

Existe algum tipo de tratamento das 
águas pluviais? 

- IE050 
Não existe 
tratamento 

 Capacidade total de reservação   m³  
S 

IE058 
    
348.964,00  

 

Reservatórios de Amortecimento 

Tipo Identificação Capacidade 

- - m³ 

IE051 IE052 IE058 

Bacia de detenção Cidade dos Lagos 1 22.595 

Bacia de detenção Cidade dos Lagos 2 129.400 

Bacia de detenção Lagoa das Lágrimas 17.916 

Bacia de detenção Lagoa Dourada 30.405 

Bacia de detenção Parque das Crianças 66.361 

Bacia de detenção Parque do Lago 82.287 

 

Informações de Manutenção (MA) 

No ano de referência, quais das seguintes intervenções ou 
manutenções foram realizadas no sistema de DMAPU ou nos cursos 
d'água da área urbana do município? 

Ud. Sigla Informação 

Não houve intervenção ou manutenção no sistema de drenagem  - 

OP001 

-  

Manutenção ou recuperação de sarjetas - X 

Manutenção ou recuperação estrutural de redes e canais - X 

Limpeza e desobstrução de redes e canais fechados - X 

Limpeza de bocas de lobo e poços de visita - X 

Dragagem ou desassoreamento de canais abertos - X 

Manutenção preventiva de estações elevatórias - - 

Manutenção corretiva de estações elevatórias -  - 

Dragagem, desassoreamento e/ou limpeza de lagos e reservatórios de 
retenção 

- -  

Dragagem, desassoreamento e/ou limpeza de lagos e reservatórios de 
detenção 

-  - 

Manutenção e proteção de taludes dos reservatórios -  - 

Dragagem ou desassoreamento dos cursos d’água naturais - X 

Limpeza das margens de cursos d'água naturais e de lagos - X 

Outra (especificar) -  - 
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Informações de Gestão de Risco (GR1) 

Gestão de Risco Ud. Sigla Informação 

Referente a problemas com a DMAPU, quais instituições existem no 
município? 

- RI001 

Coordenação 
Municipal da 
Defesa Civil 
(COMDEC); 
Unidade do 
Corpo de 

Bombeiros 

Quais intervenções existem a montante das áreas urbanas, com 
potencial de colocar em risco ou provocar interferências no sistema de 
DMAPU?  

- RI002 
Nenhuma 

intervenção 
ou situação 

Monitoramento Hidrológico Ud. Sigla Informação 

Instrumentos de controle e monitoramento em funcionamento durante 
o ano de referência 

- RI003 
Nenhum 

instrumento 

Dados hidrológicos monitorados e metodologia de monitoramento - RI004 - 

Existem sistemas de alerta de riscos hidrológicos (alagamentos, 
enxurradas, inundações)? 

- RI005 Sim 

Mapeamento de áreas de risco Ud. Sigla Informação 

Existe cadastro ou demarcação de marcas históricas de inundações? 
sim / 
não 

RI007 Sim 

Existe mapeamento de áreas de risco de inundação dos cursos d'água 
urbanos? 

sim / 
não 

RI009 Sim 

O mapeamento é parcial ou integral? 
parcial / 
integral 

RI010 Parcial 

Qual percentual da área total do município está mapeado? % RI011 
De 26% a 

50% 

Tempo de recorrência (ou período de retorno) adotado para o 
mapeamento 

anos RI012 2 

Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação domicílio RI013 1.400 

  

 

Informações de Gestão de Risco (GR2) 

Ocorrência de enxurradas, alagamentos e inundações em 
áreas urbanas 

Ud. Sigla Informação 

Quantidade de 
enxurradas 

Nos últimos cinco anos, registradas no 
S2ID 

enxurrada RI022 0 

No ano de referência, registradas no S2ID enxurrada RI023 0 

No ano de referência, não registradas no 
S2ID 

enxurrada RI064 3 

Quantidade de 
alagamentos 

Nos últimos cinco anos, registrados no 
S2ID 

alagamento RI024 0 

No ano de referência, registrados no S2ID alagamento RI025 0 

No ano de referência, não registrados no 
S2ID 

alagamento RI065 7 

Quantidade de 
inundações 

Nos últimos cinco anos, registradas no 
S2ID 

inundação RI026 0 

No ano de referência, registradas no S2ID inundação RI027 0 

No ano de referência, não registradas no 
S2ID 

inundação RI066 7 

Total 
Quantidade de enxurradas, alagamentos 
e inundações nos últimos 5 anos 

Ocorrências RI069 17 

População afetada em áreas urbanas no ano de referência Ud. Sigla Informação 

Quantidade de 
desabrigados ou 

desalojados 

Nos últimos cinco anos, registrados no 
S2ID 

pessoa RI028 0 

No ano de referência, registrados no S2ID pessoa RI029 0 
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Informações de Gestão de Risco (GR2) 

Ocorrência de enxurradas, alagamentos e inundações em 
áreas urbanas 

Ud. Sigla Informação 

decorrentes de 
eventos hidrológicos 

impactantes 

No ano de referência, não registrados no 
S2ID 

pessoa RI067 0 

Quantidade de desabrigados ou 
desalojados por eventos pluviométricos 

nos últimos 5 anos 
pessoa RI071 0 

Quantidade de 
óbitos decorrentes 

de eventos 
hidrológicos 
impactantes 

Nos últimos cinco anos, registrados no 
S2ID 

óbito RI030 0 

No ano de referência, registrados no S2ID óbito RI031 0 

No ano de referência, não registrado no 
S2ID 

óbito RI068 0 

Quantidade de óbitos por eventos 
pluviométricos nos últimos 5 anos 

óbito RI070 0 

Alojamento ou 
reassentamento 
durante ou após 

eventos hidrológicos 
impactantes 

Houve alojamento ou reassentamento? sim / não RI042 Não 

Quantidade de pessoas transferidas para 
habitações provisórias 

pessoa RI043 - 

Quantidade de pessoas realocadas para 
habitações permanentes 

pessoa RI044 - 

Houve atuação (federal, estadual ou 
municipal) para reassentamento e/ou 
recuperação de unidades edificadas? 

sim / não RI045 Não 

Quantidade de unidades edificadas atingidas na área urbana do 
município devido a eventos hidrológicos impactantes no ano de 

referência: 
unidade RI032 50 
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  INDICADORES 

Indicadores Gerais (GE) Ud. Sigla Índice 

Parcela de área urbana em relação à área total % IN042 2,89 

Densidade Demográfica na Área Urbana pes/ha IN043 18 

Densidade de Domicílios na Área Urbana dom/ha IN044 4 

 

Indicadores Econômico-Financeiras (EF) Ud. Sigla Índice 

Participação do Pessoal Próprio Sobre o Total de Pessoal 
Alocado nos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais Urbanas 

% IN001 0,0 

Taxa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo 
das Águas Pluviais Urbanas 

R$/unidades 
ano 

IN005  - 

Receita Operacional Média do Serviço por Unidades Tributadas 
R$/unidades 

tributadas 
ano 

IN006  - 

Despesa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

R$/unidades 
ano 

IN009 8,63 

Participação da Despesa Total dos Serviços de Drenagem e 
Manejo das Águas Pluviais Urbanas na Despesa Total do 
Município 

% IN010 0,1 

Despesa per capita com serviços de Drenagem e Manejo das 
Águas Pluviais Urbanas 

R$/habitante 
ano 

IN048 2,31 

Investimento per capita em drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas 

R$/habitante 
ano 

IN049 2,31 

Desembolso de investimentos per capta 
R$/habitante 

ano 
IN053 2,31 

Investimentos totais desembolsados em relação aos 
investimentos totais contratados 

% IN054 1,00 

Diferença relativa entre despesas e receitas de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais urbanas 

% IN050 0,00 

 

Indicadores de Infraestrutura (IN) Ud. Sigla Índice 

Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana 
do Município 

% IN020 76,0 

Taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais 
subterrâneos na área urbana 

% IN021 48,1 

Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes em Área Urbana 
com Parques Lineares 

% IN025 - 

Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização 
Aberta 

% IN026 0,0 

Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização 
Fechada 

% IN027 30,0 

Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Diques % IN029 0,0 

Volume de reservação de águas pluviais por unidade de área 
urbana 

m³/km² IN035 3.795,15 

Densidade de captações de águas pluviais na área urbana un/km² IN051 57 

 

Indicadores de Gestão de Riscos (GR) Ud. Sigla Índice 

Parcela de Domicílios em Situação de Risco de Inundação % IN040 3,5 

Parcela da População Impactada por Eventos Hidrológicos % IN041 0,0 

Índice de Óbitos 
obi. /〖10〗^5 

hab 
IN046 0 

Habitantes Realocados em Decorrência de Eventos Hidrológicos 
pes. 

/〖10〗^5 hab 
IN047 - 
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ANEXO B – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E TOPOBATIMÉTRICOS 

1. METODOLOGIA  

 Será executado o levantamento em áreas urbanas em torno de 650 km de ruas e 250 km 

de arroios. 

 Na Macrodenagem serão cadastrados planimetricamente os pontos de contribuição, tais 

como: percurso de rios, córregos, tampas de boca de lobo, tampas de PV´s, estrutura de início e 

término de galerias 

Nas Áreas Críticas (indicados pela Prefeitura Municipal), o levantamento topográfico consistirá em: 

 Topobatimetria dos rios e córregos, com seções transversais com distâncias de 40 metros 

a 50 metros cada, resultando no perfil do rio na área de estudo e com amostras da 

profundidade. 

 Cadastro das tampas de boca de lobo, tampas de PV´s e a respectiva profundidade do 

elemento cadastrado. Será necessário o apoio da Prefeitura para a abertura das bocas de 

lobo ou PV´s que a equipe não consiga abrir manualmente para o dimensionamento da 

tubulação; e, 

 Para verificação das manchas de inundação / alagamento, as equipes de topografia, 

executarão o levantamento de pontos de nível, cadastrando pontos nos eixos da via, 

gerando o perfil longitudinal da rua percorrida. 

 

 Cada equipe de campo, obrigatoriamente preencherá o boletim de RDO (Relatório Diário 

de Obras), informando todas as ocorrências do dia, como: horário de saída e retorno, condições 

climáticas, incidente e acidentes, manutenção preventiva de veículo ou equipamentos, etc. 

Paralelamente, será criado via aplicativo, um arquivo (kmz) com a produção diária de cada equipe 

a fim de formar um banco de dados da área já levantada. 

 

1.1.  REFERÊNCIA GEODÉSICA 

 Os dados levantados em campo e apresentados serão referenciados no DATUM 

SIRGAS2000, UTM 22, com a altimetria ortométrica ajustada no MAPGEO 2015.  
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2. EQUIPAMENTOS E METODOLOGIA  

A metodologia de campo foi definida através do Termo de Referência emitido pela 

Prefeitura Municipal de Guarapuava/PR. 

Para esse levantamento será usado o método stop and go com o receptor GNSS CHC i80/i50 

para levantar pontos georreferenciados e cotados. Os receptores utilizados são classificados como 

geodésicos de dupla frequência. Os métodos de posicionamento adotados serão o RTK (Real Time 

Kinematic) e o estático rápido. 

 A técnica “stop and go” consiste em percorrer os pontos a cadastrar com o receptor ligado 

(rover) e sem a perda de sinal coletando apenas pontos fixos. 

Para o processamento dos dados é necessário que outro receptor GNSS fique como base e 

esteja continuamente rastreando os mesmos satélites do rover. A base pode ser em um ponto 

conhecido ou um ponto fixo qualquer. A base será de um ponto fixo permanecendo ligado durante 

todo levantamento. 

 

 

Figura 1 – Base instalada em ponto mais alto. 
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Figura 2 – Rover e coletora posicionada para coletar ponto contado de fundo da boca de lobo. 
 

Após o levantamento serão feitas as correções das coordenadas, através do pós-

processamento utilizando o serviço do IBGE-PPP (Posicionamento Por Ponto Preciso ou 

Posicionamento Absoluto Preciso). Ele permite aos usuários de GPS, obterem coordenadas de boa 

precisão no Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS2000) e no International 

Terrestrial Reference Frame (ITRF). (FONTE: IBGE, 2015). 

 

 

 

Figura 3 – Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)  
(Habitat Ecológico LTDA, 2020) 
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Para gerar plantas e produtos cartográficos será utilizado software licenciado MÉTRICA 

TOPO versão atual do 2020, um sistema profissional de alta performance para processamento de 

cálculos, desenhos e projetos de topografia. 

Para tirar algumas medidas como dimensionamento de boca de lobo, poço de visita etc., 

será utilizada a trena a laser e metro articulado. 

 

 

Figura 4 – Metro articulado cota fundo 

 

Figura 5 –  Trena Laser 

 

Figura 6 – Metro articulado dimensionamento 
grade 

 

Figura 7 – Rover(GNSS) e metro articulado para 
dimensionamento 

 

Figura 8 – Dimensionamento abertura boca de lobo. 
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3. EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA  

- *Receptor GNSS RTK i50 ou i80 da marca CHC. (Base, Rover e Coletora)  

- Estação Total - ficha técnica no anexo 

*CADA EQUIPE TERÁ UM KIT DE RECEPTOR GNSS RTK 
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4. FICHA DE CAMPO 

A ficha de campo terá as informações de identificação dos pontos coletados pelo receptor 

GNSS, características e aspectos. Nela será anotado tipo de estrutura, se a boca de lobo ou PV era 

de alvenaria ou concreto armado e se estava em boas ou más condições e sua posição na via. 

Verificação se a boca de lobo ou PV estavam na esquina, meio da quadra ou na faixa de pedestre. 

Também a situação da boca de lobo, se estava obstruída, desobstruída ou parcialmente obstruída 

e o tipo de obstrução.  

 

Figura 9 – Ficha de campo 
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5. ANÁLISE PREMILINAR POR VISTAS PANORÂMICAS VIA INTERNET 

Nesta análise preliminar é usada imagens Google Street View, que possui ângulos de visão 

similares ao do pedestre com vista de 360 graus e são de livre acesso, onde é possível realizar uma 

espécie de tour pelas ruas. Com o uso do Google Street View será possível reconhecer e identificar 

a estrutura da rede de drenagem urbana de Guarapuava/PR.  

 

5.1.1. Estrutura da rede de drenagem via Google Street View 

O termo de referência identifica o dimensionamento das tubulações, sua inclinação ou 

declividade e dimensionamento das bocas de lobos, entre outros. Toda essa informação será 

possível in loco, mas alguns fatores já analisados via Google Street View poderão impedir a coleta 

dessas informações. 

Um dos fatores que chama a atenção é que algumas bocas de lobo da cidade de 

Guarapuava/PR podem estar concretadas, chumbadas ou com algum tipo de obstrução na 

estrutura que impossibilita o acesso à parte interna da rede para seu dimensionamento. Outro 

fator que pode impedir a visualização interna das estruturas é a má qualidade estrutural das bocas 

de lobo. A seguir figuras com resumo fotográfico das bocas de lobo obtida pelo Google Street View. 

No caso da impossibilidade de levantamento de bocas de lobo e poços de visita (PV’s) será 

arbitrado (adotado) de comum acordo com a fiscalização da PMG, diâmetro padrão, por exemplo, 

de 400 mm. 

 

Figura 10 – Resumo fotográfico dos tipos de bocas de lobo. 
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29/10/2020 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de Guarapuava (PR)

https://docs.google.com/forms/d/1t-oegFDg-uV0RH2ZUmlTX1VVsdvLP_LoMbjcOkQLxXs/edit 1/4

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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https://docs.google.com/forms/d/1t-oegFDg-uV0RH2ZUmlTX1VVsdvLP_LoMbjcOkQLxXs/edit 2/4

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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https://docs.google.com/forms/d/1t-oegFDg-uV0RH2ZUmlTX1VVsdvLP_LoMbjcOkQLxXs/edit 4/4

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
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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). 
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