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APRESENTAÇÃO 

O presente documento compõe o RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL I 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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1. ESTUDO POPULACIONAL 

Os dados populacionais de um município, igual à população urbana mais a população rural, são 

apresentados oficialmente pelos censos demográficos realizados pelo IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística) a cada dez anos, em nosso país. Pela leitura dos censos passados, 

é possível ter-se uma visão de como essas populações se distribuem no município, apresentando 

tendências de crescimento ou decréscimo. Para o Município de Guarapuava, apresenta-se no 

Quadro 1, a evolução populacional registrada pelo IBGE, e ainda ilustram-se os referidos dados 

na Figura 1. 

Quadro 1: Evolução Populacional do Município de Guarapuava. 

Ano 
População 

Rural 
(hab.) 

Taxa de 
Crescimento 
Populacional 
População 

Rural                      
(% a.a.) 

População 
Urbana 
(hab.) 

Taxa de 
Crescimento 
Populacional 
População 

Urbana                      
(% a.a.) 

População 
Total 
(hab.) 

Taxa de 
Crescimento 
Populacional 
População 
Total (%) 

Taxa de 
Urbanização 

(%) 

1970 67.500 - 43.403 - 110.903 - 39,14% 

1980 68.659 0,17% 89.926 7,56% 158.585 3,64% 56,71% 

1991 43.424 -4,08% 116.210 2,36% 159.634 0,06% 72,80% 

2000 13.467 -12,20% 141.694 2,23% 155.161 -0,32% 91,32% 

2010 14.335 0,63% 152.993 0,77% 167.328 0,76% 91,43% 

Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 1: Evolução da População do Município de Guarapuava 

 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Cabe destacar, conforme apresentado no Quadro 1 e ilustrado na Figura 1, entre os anos 1991 

e 2000, o Município de Guarapuava registrou um decréscimo populacional, motivado 

principalmente pelo desmembramento do Distrito de Campina do Simão, o qual foi elevado a 



 
 

             

                                           

 
 

12 

Plano Municipal de Drenagem 

RELATÓRIO TÉCNICO I 

categoria de Município no ano de 1995, impactando significativamente na população rural do 

Município de Guarapuava (IBGE, 2000). 

A expressão geral da população de uma comunidade, em função do tempo, pode ser assim 

apresentada: 

𝑃 = 𝑃0 + (𝑁 − 𝑀) + (𝐼 − 𝐸) 

Onde: 

P = População na data t; 

P0 = População na data inicial t0;  

N = Nascimentos no período (t – t0); 

M = Óbitos no período (t – t0); 

I = Imigrantes no período; 

E = Emigrantes no período; 

N – M = Crescimento vegetativo ou saldo vegetativo no período, e, 

I – E = Crescimento social ou saldo migratório no período.  

Esta fórmula, embora sem aplicação prática imediata, tem o mérito de pôr em evidência os 

fatores intervenientes no crescimento populacional. A projeção a ser considerada para os 

próximos 20 (vinte) anos – tempo de projeto ou de planejamento é uma atividade complexa, 

envolvendo níveis de incerteza decorrentes do grande número de variáveis que a compõe e da 

imprevisibilidade delas. 

Na avaliação do estudo populacional ainda foram consultados:  

 O atual Plano Diretor do Município de Guarapuava (2016-2026), instituído pela Lei 
Municipal Complementar Nº 070/2016;  

 O zoneamento, uso e ocupação do solo, das áreas urbanas do Município de 
Guarapuava, instituído pela Lei Municipal Complementar Nº 069/2016, alterada pela 
Lei Nº 076/2017 e Nº 101/2018; 

 Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) de Guarapuava (2011); 

 Plano Municipal de Saneamento Básico de Guarapuava (PMSB, 2018-2021);  

 Plano de Mobilidade Urbana de Guarapuava (2019); e, 

 Projeções Populacionais IPARDES (2019) e IBGE (2020); 

A avaliação proposta, tendo em vista o atendimento das populações atual e futura, constituir-se-

á no diagnóstico do cenário atual e consequentemente permitindo antever os acréscimos futuros 

a serem implementados ao longo do período de projeto. 

O Município de Guarapuava é composto por 6 (seis) distritos segundo o PDMG (2016):  

 Distrito Sede; 

 Distrito Atalaia; 

 Distrito Entre Rios; 

 Distrito Guará; 
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 Distrito Guairacá; e, 

 Distrito Palmeirinha. 

De acordo com o Plano Diretor de Guarapuava (PDMG, 2016), foram apresentadas densidades 

demográficas para os respectivos distritos do município de Guarapuava (Quadro 2) 

Quadro 2: População total, urbana e rural e densidade demográfica por distritos. 
Distritos Total Geral (hab.) Densidade Demográfica (hab./km²) 

Atalaia 444 3,19 

Entre Rios 8.962 10,33 

Guairacá 1.693 5,22 

Guará 3.261 10,05 

Guarapuava 136.480 420,46 

Palmeirinha 4.118 17,22 

Total 154.958  69,82 
 Fonte: Funpar, 2021. 

A Figura 2 a seguir, ilustra os distritos do Município de Guarapuava. 
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Figura 2: Distritos do Município de Guarapuava. 

 
Fonte: CONCIDADE, 2016. 
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 CONCEITOS DA PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO 

Foram estudados seis métodos (Gomes et al, 2004) para definição do crescimento populacional. 

 

1.1.1.  Métodos Matemáticos 

1.1.1.1. Aritmético 

Este método pressupõe que a população do núcleo urbano aumenta segundo uma progressão 

aritmética. Conhecendo-se os dados de população P1 e P2, que correspondem aos anos t1 e t2, 

calcula-se a razão “r” de crescimento pela expressão: 

 

Onde:  

r         = razão de crescimento. 

t1 = tempo inicial. 

t2 = tempo futuro. 

P1 = população inicial. 

P2 = população futura. 

Pode-se calcular as razões para vários intervalos e adotar um valor médio. 

A previsão da população P, correspondente à data futura t, será dada pela equação a seguir: 

P = P0 + r ( t1 – t0 ) 

Onde:  

r         = razão de crescimento. 

t0 = tempo inicial. 

t1 = tempo futuro. 

P0 = população inicial. 

P1 = população futura. 

Deve-se considerar este método com a devida cautela, visto que para a previsão com prazos 

muito longos, torna-se acentuada a discrepância com a realidade histórica, uma vez que o 

crescimento é pressuposto ilimitado. 

Nas projeções realizadas e apresentadas na sequência, foram definidas as taxas de crescimento 

ocorridas entre 1991-2000 e 2000-2010 em habitantes/ano, e as respectivas tabelas e gráficos, 

evidenciando a tendência de crescimento para este método. 
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1.1.1.2. Geométrico 

No método geométrico, admite-se que o crescimento da cidade nos últimos anos se processou 

conforme uma progressão geométrica, com as populações dos anos posteriores seguindo a 

mesma tendência. Desde que se conheçam dois dados de população P1 e P2, correspondentes 

aos anos t1 e t2, pode-se definir a razão “r” da progressão geométrica pela fórmula: 

 

Onde:  

r         = razão de crescimento. 

t1 = tempo inicial. 

t2 = tempo futuro. 

P1 = população inicial. 

P2 = população futura. 

Da expressão anterior, a previsão de população será: 

P = P0 ( r ) t1 – t
0 

Onde:  

r         = razão de crescimento. 

t0 = tempo inicial. 

t1 = tempo futuro. 

P0 = população inicial. 

P1 = população futura. 

Também deve-se considerar este método com a devida cautela, visto que para a previsão com 

prazos muito longos, torna-se acentuada a discrepância com a realidade histórica, uma vez que 

o crescimento é pressuposto ilimitado. 

Nas projeções realizadas e apresentadas na sequência, foram definidas as taxas de crescimento 

ocorridas entre 1991-2000 e 2000-2010 em habitantes/ano, e as respectivas tabelas e gráficos, 

evidenciando a tendência de crescimento para este método. 

 

1.1.2.  Métodos com ajuda da Ferramenta Linha de Tendência do Excel 

Através da Linha de Tendência Central da Planilha Excel da Microsoft Office, pode-se ajustar os 

pares de dados da população versus “x” (diferença de tempo: tn - t0), às várias equações 

representativas dos modelos matemáticos e obter-se os coeficientes de correlação R². Ao maior 

coeficiente de correlação entre os vários modelos matemáticos, corresponderá o melhor ajuste 
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aos dados da população. Serão testados os modelos matemáticos de Ajuste Linear, Curva de 

Potência, Equação Exponencial e Equação Logarítmica. 

1.1.2.1. Ajustamento linear 

Neste método o crescimento populacional é representado pela equação matemática de primeira 

ordem, ou seja: 

P = a + bx 

Na qual: 

a,b = coeficiente angular e linear a serem determinados. 

x = número de anos (x= tn – t0) 

P = população estimada. 

t0 = tempo inicial. 

tn = tempo futuro. 

1.1.2.2. Equação da Curva de Potência 

Neste método o crescimento populacional é representado pela equação matemática: 

P = a .x b para a > 0. 

Na qual: 

a,b = coeficiente angular e linear a serem determinados. 

xi > 0 e Pi > 0  

x = intervalo de tempo entre tn – t0. 

P = população estimada. 

t0 = tempo inicial. 

tn = tempo futuro. 

1.1.2.3. Equação exponencial 

Neste método o crescimento populacional é representado pela equação matemática:  

P = a . e b.x para a > 0; P > 0. 

Na qual: 

a,b = coeficiente angular e linear a serem determinados. 

e = número de Euler (=2,718281828). 

x = intervalo de tempo entre tn – t0. 

P = população estimada. 

t0 = tempo inicial. 
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tn = tempo futuro. 

1.1.2.4. Método baseado na equação logarítmica 

Neste método o crescimento populacional é representado pela equação matemática: 

P = a + b. ln x 

Na qual: 

a,b = coeficiente angular e linear a serem determinados. 

ln = logaritmo neperiano. 

x = intervalo de tempo entre tn – t0. 

P = população estimada. 

t0 = tempo inicial. 

tn = tempo futuro. 

 

1.1.3. Projeção da População 

1.1.3.1. População Urbana 

A partir dos dados populacionais constantes no Quadro 2  foram calculadas as populações pelos 

diversos métodos citados anteriormente para o período de projeto de 20 anos (Quadro 3, Quadro 

4 e Quadro 5). Ressalta-se que as projeções foram realizadas a partir do ano de 1991, tendo em 

vista a distância temporal dos dados. 

Quadro 3: Método Aritmético 
Taxa de crescimento (Razão) 

Quadro 4: Método Geométrico 
Taxa de crescimento (Razão) 

Período Razão 

1991 - 2000 2.831,56 

2000 - 2010 1.129,90 
 

Período Razão 

1991 - 2000 2,23% 

2000 - 2010 0,77% 
 

Fonte: Funpar, 2021. Fonte: Funpar, 2021. 

Quadro 5: Métodos com Linhas de Tendência 

Método Equação R² 

Ajustamento Linear y = 1.929,4514 x + 118.893,1389 R² = 0,9375 

Curva de Potência y = 129.841,5784 x 0,0495 R² = 0,9800 

Equação Exponencial y = 118.889,0275 e 0,0144x R² = 0,9218 

Equação Logarítmica y = 6.539,7412 ln (x) + 130.776,7206 R² = 0,9705 

Fonte: Funpar, 2021. 

As equações foram geradas a partir de dados e gráficos do tipo dispersão apresentados na 

Figura 3 a seguir, tendo-se em conta o ano t0 = 1991. Apresenta-se também mais adiante, o 

Quadro 6, contendo o resultado das projeções através de cada um dos métodos relacionados 

anteriormente, tendo como base, o ano de 2020. 
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 Figura 3: Gráficos dos Métodos com Linhas de Tendência. 

 

 

 

 
Fonte: Funpar, 2021. 
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Quadro 6: Resumo das Projeções Populacionais Urbanas. 

Ano 

Método 

Aritmético Geométrico 
Ajuste 
Linear 

Curva 
Potência 

Equação 
Exponencial 

Equação 
Logarítmica 

-10 2011 163.482 167.360 157.482 150.596 158.569 150.368 

-9 2012 165.462 169.964 159.412 150.960 160.869 150.687 

-8 2013 167.443 172.618 161.341 151.308 163.202 150.991 

-7 2014 169.424 175.322 163.271 151.641 165.569 151.282 

-6 2015 171.405 178.078 165.200 151.961 167.970 151.560 

-5 2016 173.385 180.886 167.129 152.269 170.407 151.827 

-4 2017 175.366 183.748 169.059 152.565 172.878 152.083 

-3 2018 177.347 186.665 170.988 152.850 175.386 152.330 

-2 2019 179.328 189.638 172.918 153.125 177.930 152.568 

-1 2020 181.309 192.667 174.847 153.391 180.510 152.797 

0 2021 183.289 195.755 176.777 153.649 183.128 153.019 

1 2022 185.270 198.903 178.706 153.899 185.785 153.234 

2 2023 187.250 202.111 180.636 154.141 188.479 153.441 

3 2024 189.231 205.381 182.565 154.376 191.213 153.642 

4 2025 191.212 208.715 184.494 154.604 193.986 153.838 

5 2026 193.193 212.113 186.424 154.826 196.800 154.027 

6 2027 195.174 215.577 188.353 155.042 199.654 154.212 

7 2028 197.154 219.109 190.283 155.252 202.550 154.391 

8 2029 199.135 222.710 192.212 155.457 205.488 154.565 

9 2030 201.116 226.381 194.142 155.658 208.469 154.735 

10 2031 203.096 230.124 196.071 155.853 211.492 154.901 

11 2032 205.077 233.940 198.001 156.043 214.560 155.062 

12 2033 207.058 237.831 199.930 156.230 217.672 155.220 

13 2034 209.038 241.799 201.860 156.412 220.829 155.373 

14 2035 211.019 245.845 203.789 156.590 224.032 155.524 

15 2036 213.000 249.970 205.718 156.764 227.281 155.671 

16 2037 214.981 254.178 207.648 156.935 230.578 155.815 

17 2038 216.962 258.468 209.577 157.102 233.922 155.955 

18 2039 218.942 262.843 211.507 157.266 237.315 156.093 

19 2040 220.923 267.305 213.436 157.426 240.757 156.228 

20 2041 222.903 271.856 215.366 157.584 244.249 156.360 

Nota: O ano de 2021 está destacado em função de ser o ano de elaboração do projeto, e o ano de 2041 está destacado 
em função dos 20 anos de projeto. 
Fonte: Funpar, 2021. 

A Figura 3 ilustra os valores apresentados na tabela anterior, e o Quadro 7 apresenta as taxas 

percentuais de crescimento anual populacional obtidas para os próximos 20 anos. 
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Figura 4: Gráfico dos Resultados das Projeções Populacionais (urbana). 
Fonte: Funpar, 2021. 
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Quadro 7: Taxas Percentuais de Crescimento Anual da População Urbana. 

Ano 

MÉTODOS 

Aritmético Geométrico 
Ajuste 
Linear 

Curva 
Potência 

Equação 
Exponencial 

Equação 
Logarítmica 

-9 2012 1,21% 1,56% 1,23% 0,24% 1,45% 0,21% 

-8 2013 1,20% 1,56% 1,21% 0,23% 1,45% 0,20% 

-7 2014 1,18% 1,57% 1,20% 0,22% 1,45% 0,19% 

-6 2015 1,17% 1,57% 1,18% 0,21% 1,45% 0,18% 

-5 2016 1,16% 1,58% 1,17% 0,20% 1,45% 0,18% 

-4 2017 1,14% 1,58% 1,15% 0,19% 1,45% 0,17% 

-3 2018 1,13% 1,59% 1,14% 0,19% 1,45% 0,16% 

-2 2019 1,12% 1,59% 1,13% 0,18% 1,45% 0,16% 

-1 2020 1,10% 1,60% 1,12% 0,17% 1,45% 0,15% 

0 2021 1,09% 1,60% 1,10% 0,17% 1,45% 0,15% 

1 2022 1,08% 1,61% 1,09% 0,16% 1,45% 0,14% 

2 2023 1,07% 1,61% 1,08% 0,16% 1,45% 0,14% 

3 2024 1,06% 1,62% 1,07% 0,15% 1,45% 0,13% 

4 2025 1,05% 1,62% 1,06% 0,15% 1,45% 0,13% 

5 2026 1,04% 1,63% 1,05% 0,14% 1,45% 0,12% 

6 2027 1,03% 1,63% 1,03% 0,14% 1,45% 0,12% 

7 2028 1,01% 1,64% 1,02% 0,14% 1,45% 0,12% 

8 2029 1,00% 1,64% 1,01% 0,13% 1,45% 0,11% 

9 2030 0,99% 1,65% 1,00% 0,13% 1,45% 0,11% 

10 2031 0,98% 1,65% 0,99% 0,13% 1,45% 0,11% 

11 2032 0,98% 1,66% 0,98% 0,12% 1,45% 0,10% 

12 2033 0,97% 1,66% 0,97% 0,12% 1,45% 0,10% 

13 2034 0,96% 1,67% 0,97% 0,12% 1,45% 0,10% 

14 2035 0,95% 1,67% 0,96% 0,11% 1,45% 0,10% 

15 2036 0,94% 1,68% 0,95% 0,11% 1,45% 0,09% 

16 2037 0,93% 1,68% 0,94% 0,11% 1,45% 0,09% 

17 2038 0,92% 1,69% 0,93% 0,11% 1,45% 0,09% 

18 2039 0,91% 1,69% 0,92% 0,10% 1,45% 0,09% 

19 2040 0,90% 1,70% 0,91% 0,10% 1,45% 0,09% 

20 2041 0,90% 1,70% 0,90% 0,10% 1,45% 0,08% 

Nota: O ano de 2021 está destacado em função de ser o ano de elaboração do projeto, e o ano de 2041 está destacado 
em função dos 20 anos de projeto. 
Fonte: Funpar, 2021. 

 

1.1.3.2. População Rural 

A partir dos dados populacionais constantes no Quadro 2 foram calculadas as populações pelos 

diversos métodos citados anteriormente para o período de projeto de 20 anos (Quadro 8, Quadro 

9 e Quadro 10). Ressalta-se que as projeções foram realizadas a partir do ano de 1991, tendo 

em vista a distância temporal dos dados. 
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Quadro 8: Método Aritmético 
Taxa de crescimento (Razão) 

Quadro 9: Método Geométrico 
Taxa de crescimento (Razão) 

Período Razão 

1991 - 2000 - 3.328,56 

2000 - 2010 86,80 
 

Período Razão 

1991 - 2000 -12,20% 

2000 - 2010 0,63% 
 

Fonte: Funpar, 2021. Fonte: Funpar, 2021. 

Quadro 10: Métodos com Linhas de Tendência 

Método Equação R² 

Ajustamento Linear y = - 1.505,7593 x + 37.845,9454 R² = 0,6972 

Curva de Potência y = 25.214,0124 x - 0,2283 R² = 0,9681 

Equação Exponencial y = 34.748,0593 e - 0,0573x R² = 0,6769 

Equação Logarítmica y = -5.932,8814 ln (x) + 29.356,6386 R² = 0,9754 

Fonte: Funpar, 2021. 

As equações foram geradas a partir de dados e gráficos do tipo dispersão apresentados na 

Figura 3 a seguir, tendo-se em conta o ano t0 = 1991. Apresenta-se também mais adiante o 

Quadro 11, contendo o resultado das projeções através de cada um dos métodos relacionados 

anteriormente, tendo como base, o ano de 2020. 
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Figura 5: Gráficos dos Métodos com Linhas de Tendência. 
Fonte: Funpar, 2021. 

Quadro 11:  Resumo das Projeções Populacionais Rurais. 

Ano 

Método 

Aritmético Geométrico 
Ajuste 
Linear 

Curva 
Potência 

Equação 
Exponencial 

Equação 
Logarítmica 

-10 2011 - 8.822 7.731 12.723 11.046 11.583 

-9 2012 - 8.671 6.225 12.582 10.431 11.293 

-8 2013 - 8.544 4.719 12.449 9.850 11.017 

-7 2014 - 8.438 3.213 12.324 9.301 10.754 

-6 2015 - 8.351 1.708 12.205 8.783 10.501 

-5 2016 - 8.281 202 12.091 8.294 10.259 

-4 2017 - 8.225 - 11.984 7.832 10.026 

-3 2018 - 8.182 - 11.881 7.396 9.802 

-2 2019 - 8.150 - 11.782 6.984 9.587 

-1 2020 - 8.128 - 11.688 6.595 9.378 

0 2021 - 8.115 - 11.598 6.228 9.177 

1 2022 - 8.110 - 11.512 5.881 8.983 

2 2023 - 8.111 - 11.429 5.554 8.794 

3 2024 - 8.119 - 11.349 5.244 8.612 

4 2025 - 8.132 - 11.272 4.952 8.435 

5 2026 - 8.149 - 11.197 4.676 8.263 

6 2027 - 8.171 - 11.125 4.416 8.096 
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Ano 

Método 

Aritmético Geométrico 
Ajuste 
Linear 

Curva 
Potência 

Equação 
Exponencial 

Equação 
Logarítmica 

7 2028 - 8.196 - 11.056 4.170 7.933 

8 2029 - 8.225 - 10.989 3.938 7.775 

9 2030 - 8.257 - 10.924 3.718 7.621 

10 2031 - 8.291 - 10.861 3.511 7.470 

11 2032 - 8.328 - 10.800 3.316 7.324 

12 2033 - 8.367 - 10.741 3.131 7.181 

13 2034 - 8.407 - 10.683 2.957 7.041 

14 2035 - 8.449 - 10.627 2.792 6.905 

15 2036 - 8.493 - 10.573 2.636 6.772 

16 2037 - 8.539 - 10.520 2.490 6.641 

17 2038 - 8.585 - 10.468 2.351 6.514 

18 2039 - 8.633 - 10.418 2.220 6.389 

19 2040 - 8.682 - 10.369 2.096 6.266 

20 2041 - 8.731 - 10.322 1.980 6.147 

Nota: Os valores vazios, representam resultados numéricos negativos. O ano de 2021 está destacado em função de 
ser o ano de elaboração do projeto, e o ano de 2041 está destacado em função dos 20 anos de projeto. 
Fonte: Funpar, 2021. 

A Figura 3 ilustra os valores apresentados na tabela anterior, e a apresenta as taxas percentuais 

de crescimento anual populacional obtidas. 
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Figura 6: Gráfico dos Resultados das Projeções Populacionais (rural). 

 
Fonte: Funpar, 2021. 
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Quadro 12: Taxas Percentuais de Crescimento Anual da População Rural. 

Ano 

MÉTODOS 

Aritmético Geométrico 
Ajuste 
Linear 

Curva 
Potência 

Equação 
Exponencial 

Equação 
Logarítmica 

-9 2012 37,14% -1,71% -19,48% -1,11% -5,57% -2,50% 

-8 2013 27,09% -1,46% -24,19% -1,06% -5,57% -2,44% 

-7 2014 21,31% -1,24% -31,91% -1,00% -5,57% -2,39% 

-6 2015 17,57% -1,03% -46,86% -0,97% -5,57% -2,35% 

-5 2016 14,94% -0,84% -88,17% -0,93% -5,57% -2,30% 

-4 2017 13,00% -0,68% -745,56% -0,88% -5,57% -2,27% 

-3 2018 11,50% -0,52% 115,49% -0,86% -5,57% -2,23% 

-2 2019 10,32% -0,39% 53,59% -0,83% -5,57% -2,19% 

-1 2020 9,35% -0,27% 34,89% -0,80% -5,57% -2,18% 

0 2021 8,55% -0,16% 25,87% -0,77% -5,56% -2,14% 

1 2022 7,88% -0,07% 20,55% -0,74% -5,57% -2,11% 

2 2023 7,30% 0,02% 17,05% -0,72% -5,56% -2,10% 

3 2024 6,81% 0,09% 14,56% -0,70% -5,58% -2,07% 

4 2025 6,37% 0,17% 12,71% -0,68% -5,57% -2,06% 

5 2026 5,99% 0,21% 11,28% -0,67% -5,57% -2,04% 

6 2027 5,65% 0,26% 10,14% -0,64% -5,56% -2,02% 

7 2028 5,35% 0,31% 9,20% -0,62% -5,57% -2,01% 

8 2029 5,08% 0,35% 8,43% -0,61% -5,56% -1,99% 

9 2030 4,83% 0,38% 7,77% -0,59% -5,59% -1,98% 

10 2031 4,61% 0,42% 7,21% -0,58% -5,57% -1,98% 

11 2032 4,41% 0,44% 6,73% -0,56% -5,55% -1,95% 

12 2033 4,22% 0,47% 6,30% -0,55% -5,58% -1,95% 

13 2034 4,05% 0,48% 5,93% -0,54% -5,56% -1,95% 

14 2035 3,89% 0,50% 5,60% -0,52% -5,58% -1,93% 

15 2036 3,75% 0,52% 5,30% -0,51% -5,59% -1,93% 

16 2037 3,61% 0,54% 5,03% -0,50% -5,54% -1,93% 

17 2038 3,49% 0,54% 4,79% -0,49% -5,58% -1,91% 

18 2039 3,37% 0,55% 4,57% -0,48% -5,57% -1,92% 

19 2040 3,26% 0,57% 4,37% -0,47% -5,59% -1,93% 

20 2041 3,16% 0,57% 4,19% -0,45% -5,53% -1,90% 

Nota: O ano de 2021 está destacado em função de ser o ano de elaboração do projeto, e o ano de 2041 está destacado 
em função dos 20 anos de projeto. 
Fonte: Funpar, 2021. 

 

1.1.3.3. População Total Adotada 

A partir da análise dos modelos matemáticos, adotou-se o método do Ajuste Linear para a 

população urbana (Figura 4), o método da Curva de Potência para a população rural (Figura 6). 

O Quadro 13 apresenta a população total adotada para o Plano Municipal de Drenagem Urbana 

de Guarapuava para os próximos 20 anos. 
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Quadro 13: População Total Adotada. 

Ano 

População Urbana População Rural População Total 

Taxa de 
crescimento 

a.a. (%) 

População 
Residente 

(habitantes) 

Taxa de 
crescimento 

a.a. (%) 

População 
Residente 

(habitantes) 

Taxa de 
crescimento 

a.a. (%) 

População 
Residente 

(habitantes) 

-10 2.011 - 157.482 - 12.723 - 170.205 

-9 2.012 1,23% 159.412 -11,24% 11.293 0,29% 170.705 

-8 2.013 1,21% 161.341 -2,44% 11.017 0,97% 172.358 

-7 2.014 1,20% 163.271 -2,39% 10.754 0,97% 174.025 

-6 2.015 1,18% 165.200 -2,35% 10.501 0,96% 175.701 

-5 2.016 1,17% 167.129 -2,30% 10.259 0,96% 177.388 

-4 2.017 1,15% 169.059 -2,27% 10.026 0,96% 179.085 

-3 2.018 1,14% 170.988 -2,23% 9.802 0,95% 180.790 

-2 2.019 1,13% 172.918 -2,19% 9.587 0,95% 182.505 

-1 2.020 1,12% 174.847 -2,18% 9.378 0,94% 184.225 

0 2.021 1,10% 176.777 -2,14% 9.177 0,94% 185.954 

1 2.022 1,09% 178.706 -2,11% 8.983 0,93% 187.689 

2 2.023 1,08% 180.636 -2,10% 8.794 0,93% 189.430 

3 2.024 1,07% 182.565 -2,07% 8.612 0,92% 191.177 

4 2.025 1,06% 184.494 -2,06% 8.435 0,92% 192.929 

5 2.026 1,05% 186.424 -2,04% 8.263 0,91% 194.687 

6 2.027 1,03% 188.353 -2,02% 8.096 0,91% 196.449 

7 2.028 1,02% 190.283 -2,01% 7.933 0,90% 198.216 

8 2.029 1,01% 192.212 -1,99% 7.775 0,89% 199.987 

9 2.030 1,00% 194.142 -1,98% 7.621 0,89% 201.763 

10 2.031 0,99% 196.071 -1,98% 7.470 0,88% 203.541 

11 2.032 0,98% 198.001 -1,95% 7.324 0,88% 205.325 

12 2.033 0,97% 199.930 -1,95% 7.181 0,87% 207.111 

13 2.034 0,97% 201.860 -1,95% 7.041 0,86% 208.901 

14 2.035 0,96% 203.789 -1,93% 6.905 0,86% 210.694 

15 2.036 0,95% 205.718 -1,93% 6.772 0,85% 212.490 

16 2.037 0,94% 207.648 -1,93% 6.641 0,85% 214.289 

17 2.038 0,93% 209.577 -1,91% 6.514 0,84% 216.091 

18 2.039 0,92% 211.507 -1,92% 6.389 0,84% 217.896 

19 2.040 0,91% 213.436 -1,93% 6.266 0,83% 219.702 

20 2.041 0,90% 215.366 -1,90% 6.147 0,82% 221.513 
Nota: O ano de 2021 está destacado em função de ser o ano de elaboração do projeto, e o ano de 2041 está destacado 
em função dos 20 anos de projeto. 
Fonte: Funpar, 2021. 

O IBGE realizou uma estimativa da população do município para o ano de 2020, sendo de 

182.644 habitantes. Se compararmos com a projeção proposta, de 184.225, a diferença é ínfima, 

de somente 1.581 habitantes, o que indica que as taxas anuais de crescimento adotadas estão 

de acordo com a realidade municipal. 

Em 2019, o IPARDES publicou o estudo em relação a Projeção da População dos Municípios do 

Estado do Paraná (período 2018 a 2040). Em consulta ao Município de Guarapuava, realizou-se 

a comparação entre o presente estudo (Quadro 13) e a projeção do IPARDES para dos anos de 

2020, 2030, 2035 e 2040 (Quadro 14). 
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Quadro 14: Comparação da População Adotada com o IPARDES. 

Método 2020 2030 2035 2040 

IPARDES (projeção geométrica) 179.964 183.756 183.487 181.789 

Projeção 184.225 201.763 210.694 219.702 

Diferença (Projeção - IPARDES) 4.531 18.007 27.207 37.913 

Fonte: FUNPAR/IPARDES (2020). 

Destaca-se que a diferença considerável em relação a população prevista para os anos de 2030, 

2035 e 2040 (Quadro 14), ocorre devido as taxas adotadas na previsão do IPARDES para todo 

o Estado do Paraná, a qual prevê redução da taxa de crescimento da população a partir do ano 

de 2030. 

Ainda, o IBGE (2020), disponibiliza em meio online, a projeção populacional para o Brasil e seus 

Estados Federativos, a qual é realizada utilizando a taxa de crescimento geométrico. 

Apresentam-se no Quadro 15, como comparativo, as taxas de crescimento proposta pelas duas 

instituições e a do presente estudo. 

Quadro 15: Comparação das taxas de crescimento. 
Método 2020 2030 2040 

IPARDES (Estado do Paraná) 0,78%, 0,57% 0,28% 

IBGE (Estado do Paraná) 0,72% 0,44% 0,16% 

IBGE (Brasil) 0,77% 0,47% 0,18% 

Projeção (Município de Guarapuava) 0,94% 0,89% 0,83% 
Fonte: FUNPAR, IPARDES, IBGE (2020). 

Nota-se que as taxas nos estudos apresentados apontam decréscimo populacional. Pode-se 

atribuir esse fato, à redução da taxa de fecundidade relacionada aos aspectos econômicos e 

sociais do presente século, os quais são considerados pelo IBGE e estimados para todo o 

Estado. Em consulta ao Plano Municipal de Saneamento Básico de Guarapuava (PMSB, 2018-

2021), não se encontrou uma estimativa populacional para comparação. 

O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) de Guarapuava (2011), estimou para o 

ano de 2020, uma população total de 184.108 habitantes. Ao compararmos com a projeção 

proposta, de 184.225, a diferença é de apenas 117 habitantes. 

Isto posto, adotou-se para o presente Plano, a população anteriormente referenciada no Quadro 

13. Ressalta-se que futuramente com a divulgação dos próximos censos do IBGE e de acordo 

com a Lei Federal Nº 14.026/2020 e seu Decreto Regulamentador, o PMD deverá ser revisado 

no máximo a cada 10 anos, sendo o estudo populacional consequentemente também revisado. 
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2. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE 

ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

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. 

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: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela 

disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais 

necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 

ligações prediais e seus instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela 

disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais 

necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua 

destinação final para produção de água de reúso ou seu lançamento de forma 

adequada no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas 

atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação 

urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; 

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). 
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 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O desastre natural segundo Vestena (2017), é a ocorrência de um fenômeno natural, capaz de 

gerar danos materiais e humanos no momento da ocorrência ou, posteriormente, em virtude de 

suas consequências, que excedam a capacidade da comunidade atingida a conviver com o 

impacto e de se recuperar usando recursos próprios. Em suma, desastre natural intenso sobre 

um sistema social provocando sérios danos humanos, materiais e ambientais, conforme segue: 

 Danos humanos: mortos, feridos, enfermos, desabrigados, desalojados e 
desaparecidos. 

 Danos materiais: prejuízos econômicos. 

 Danos ambientais: contaminação e/ou poluição da água e do solo, degradação do 
solo e da biota, redução da biodiversidade, poluição atmosférica, entre outros. 

Quando o fenômeno ocorre em área desabilitada denomina-se de evento natural e de acidente 

quando o mesmo ocorre em área habilitada, ocupada pelo ser humano, não atendendo critérios 

previamente fixados (número de óbitos, pessoas afetadas, declaração de estado de emergência 

ou calamidade pública pelo Município, Estado ou País, ou ainda pedido de auxílio internacional). 

Os desastres naturais podem ser classificados em geológicos, hidrológicos, meteorológicos, 

climáticos e biológicos (Figura 7). 

Figura 7: Desastres Naturais 

 
Fonte: adaptado de VESTENA, 2017. 

Assim, é possível detalhar que os fenômenos habilitados (aspectos sociais, culturais e 

econômicos) ou desabilitados (fenômenos e processos físicos) apontam para a necessidade de 

prevenção e mitigação de risco de desastres naturais a partir da definição das áreas de risco 

(vulnerabilidade à desastres) de modo que a sociedade vulnerável aos eventos extremos se 

transforme em uma comunidade resiliente. 

Pode-se afirmar ainda que perigo, vulnerabilidade, área susceptível e área de risco caminham 

juntos e segundo Vestena (2017), “são elementos historicamente construídos no espaço urbano 

das cidades ao longo dos seus processos de ocupação, sendo resultado da relação entre os 

elementos de desigualdade, as quais se materializam no espaço”. Para tanto, há necessidade 

de definição de escopo, identificação de perigo e determinação do risco em áreas da superfície 

terrestre onde tais eventos podem ocorrer. 
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Assim, a utilização das informações disponíveis para estimar o risco para os indivíduos, 

população, propriedades ou o ambiente nas áreas em que ocorrem os desastres naturais, são 

fundamentais. Isto posto, em nosso País, um conjunto de leis, decretos e regulamentos 

materializam o conceito de Defesa Civil, conforme segue: 

 Lei Federal Nº 6.766/1979 – Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá 
outras Providências. 

 Lei Federal Nº 8.239/1991 – Regulamenta o art. 143, §§ 1º e 2º da Constituição 
Federal, que dispõem sobre a prestação de Serviço Alternativo ao Serviço Militar 
Obrigatório 

 Lei Federal Nº 9.394/1996 – Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

 Lei Federal Nº 9.433/1997 – Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 
XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei Nº 8.001, de 13 de 
março de 1990, que modificou a Lei Nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

 Lei Federal Nº 10.257/2001 – Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

 Lei Federal Nº 11.977/2009 – Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – 
PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas 
urbanas; altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis nos 4.380, 
de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio 
de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida Provisória no 2.197-43, de 
24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

 Lei Federal Nº 12.340/2010 (Alterada pela Nº 12.983/2014) – Dispõe sobre as 
transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco 
de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres e 
sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil; e dá 
outras providências. 

 Lei Federal Nº 12.608/2012 – Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 
- PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC 
e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação 
de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as Leis Nºs 
12.340, de 1º de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996; e dá outras providências. 

Segundo Furtado et al. (2012), a Defesa Civil se constitui no conjunto de ações preventivas, de 

socorro, assistenciais e recuperáveis destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos 

para a população e restabelecer a normalidade social.  

O objetivo central da Defesa Civil é reduzir os desastres por meio da diminuição de sua 

ocorrência e de sua intensidade, utilizando-se da prevenção, mitigação, preparação, resposta e 

recuperação (VESTENA, 2017). 

A Lei Federal Nº 12.608/2013 conceitua Defesa Civil como “o conjunto de ações de prevenção, 

mitigação, preparação, resposta e recuperação destinadas à redução dos riscos de desastres 

com vistas à preservação da moral da população, o restabelecimento da normalidade social e à 

proteção civil”. 
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De acordo com a Codificação Brasileira de Desastres (COBRAPE), o Brasil classifica dentro dos 

desastres naturais hidrológicos, as inundações, as enxurradas e os alagamentos. Os desastres 

naturais meteorológicos apresentam no Subgrupo de tempestades, chuvas convectivas, as 

chuvas intensas, casando inundações, movimentos de massa e enxurradas. Assim, o ciclo de 

gerenciamento de um desastre natural se apresenta conforme segue (Figura 8 e Quadro 16). 

Figura 8: Ciclo de gerenciamento de um desastre 

 
Fonte: Adaptado de Tobin e Montz (1997 apud. Vestena, 2017). 

Quadro 16: Etapas na prevenção de desastres naturais 
Etapas Classificação Descrição 

Antes “Pré-Evento” 
Prevenção, 
Mitigação e 
Preparação 

Antes de ocorrer os desastres, são realizadas 
atividades para reduzir os futuros possíveis danos. 

Durante “Evento” 
Resposta Durante e logo após de ocorrências de desastres são 

realizadas ações emergenciais. Uma das ações 
fundamentais é o levantamento (registro) 

Depois “Pós-evento” Recuperação e 
Reconstrução 

Após os desastres, atua-se na restruturação e/ou 
compensação dos danos. 

Fonte: adaptado de VESTENA, 2017. 

O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN) em conjunto 

com o Laboratório de Computação Científica (CTI), destaca o cenário climático projetado no 

futuro para a região Sul do Brasil, cujos resultados, foram obtidos a partir de análises dos 

modelos do IPCC AR4 e do Relatório do Clima do INPE, se demonstram preocupantes (Quadro 

17). 
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Quadro 17: Cenário Climático Projetado para a Região Sul do Brasil. 
Projeção do clima futuro, cenário 

(A2): Metas de Emissões 
Cenário (B2) 

Baixas Emissões 
Possíveis Impactos 

 2ºC a 4ºC mais quente 

 Aumento de 5% a 10% do 
volume de chuvas e na 
forma dos eventos intensos 
de chuva; 

 Alta evaporação devido ao 
calor podendo afetar o 
balanço hídrico; 

 Extremos de temperatura 
mais intensos, causando 
inverno mais quente com 
poucos eventos de geadas 

 1 a 3% mais quente; 

 Aumento de até 5% 
no volume de chuva; 

 As consequências 
são parecidas com 
as do cenário A2, 
embora a intensidade 
possa variar. 

 Extremos de chuva mais 
frequentes aumentam o 
risco de deslizamentos, 
podendo afetar as 
populações que moram 
em morros desmatados, 
enchentes urbanas mais 
intensas; 

 Impactos na saúde da 
população, na 
agricultura e na geração 
de energia; 

 Risco (ainda pouco 
provável) de mais 
eventos de ciclones 
extratropicais) 

Fonte: BRAGA et al., 2015. 

O mesmo documento conclui que: 

É necessário alcançar um novo equilíbrio entre as medidas de redução 

de risco, a transferência de risco, assim como políticas públicas ambientais e 

aspectos legais, tendo como objetivo preparar efetivamente as populações e 

governos para gerenciar o impacto de desastres em um clima em mudança. Este 

equilíbrio requererá uma ênfase mais forte na antecipação e redução do risco. 

Qualquer demora na mitigação dos gases de efeito estufa, provavelmente, levará 

a extremos climáticos mais graves e frequentes no futuro e isso poderá contribuir 

para mais perdas por desastres (BRAGA et al., 2015). 

Segundo Narváez et al. (2009), a missão da gestão do risco de desastres se apoia nos seguintes 

pontos: 

 Gerar conhecimento sobre o risco de desastres; 

 Prevenir o risco existente; 

 Preparar a resposta; 

 Responder e reabilitar; e. 

 Recuperar e reconstruir. 

A Figura 9 apresenta a distribuição de desastres registrados em 21 municípios da mesorregião 

Centro-Sul do Paraná, entre 01/03/1920 e 14/03/2014. 
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Figura 9: Distribuição de desastres registrados em 21 municípios da mesorregião Centro-
Sul do Paraná, entre 01/03/1920 e 14/03/2014 

 
Fonte: SISDC, 2014 apud. Vestena, 2017. 

A Figura 10 apresenta a distribuição dos desastres por tipos de eventos gerados em 

Guarapuava-PR, entre 01/03/1920 e 14/03/2014. 

Figura 10: Distribuição dos desastres por tipos de eventos gerados em Guarapuava-PR, 
entre 01/03/1920 e 14/03/2014 

 
Fonte: SISDC, 2014 apud. Vestena, 2017. 
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A Figura 11 apresenta a distribuição mensal de registro de alagamento/inundação em 

Guarapuava-PR no período entre 01/03/1920 e 14/03/2014. 

Figura 11: Distribuição Mensal de registro de alagamento/inundação em Guarapuava-PR 
no período entre 01/03/1920 e 14/03/2014 

 
Fonte: SISDC, 2014 apud. Vestena, 2017. 

A Figura 12 apresenta a incidência de alagamentos e inundações por bairros registrados entre 

01/03/1920 e 14/03/2014, na cidade de Guarapuava. 

Figura 12: Incidência de alagamentos e inundações por bairros registrados entre 
01/03/1920 e 14/03/2014 

 
Fonte: Vestena, 2017. 
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Alagamentos e inundações são termos semelhantes, uma vez que ambos causam perdas 

materiais, econômicas e humanas e podem ocorrer simultaneamente, porém não podem ser 

vistos como sinônimos. A inundação é o transbordamento das águas de um canal de drenagem 

atingindo as áreas marginais (planície de inundação ou área de várzea), O alagamento, por sua 

vez, é o acúmulo de água nas ruas e nos perímetros urbano, por problemas de drenagem. 

Figura 13: Conceitos de Enchente, inundação e alagamento 

 
Fonte: Arquitetura e Lugar, 2016 apud. Vestena, 2017. 

Com base no cenário projetado de chuvas cada vez mais intensas, é possível classificar as 

diretrizes de um projeto de drenagem entre dois conceitos: “conceito de canalização” e “conceito 

de reservação”. O primeiro refere-se à prática de canalização convencional exercida por décadas 

no mundo, enquanto o segundo é composto por estruturas que amortecem os picos de vazão 

(que causam alagamentos e inundações) por medidas de armazenamento (Walesh,1989 apud. 

CANHOLI, 2014): 

 Canalização: Prática exercida no uso de canalização convencional, galerias e 
canais naturais e/ou revestidos em alvenaria de pedra, gabião, concreto, cobertura 
de córregos, retificação de traçados, aumento da declividade de fundo, promovendo 
o afastamento rápido de escoamentos, aproveitando os fundos de vale como vias 
de tráfego, lateralmente ou sobre os mesmos, promovendo o aumento significativo 
dos picos de enchentes em relação à condição anterior. 

 Reservação: Medidas alternativas favorecem a contenção temporária os picos de 
enchentes para liberação subsequente, tais como reservatórios abertos, 
subterrâneos ou ainda através de retenção subsuperficial. 

A revisão dos conceitos “canalização” x “reservação” leva em conta a detenção dos escoamentos 

utilizando obras e dispositivos para favorecer a reservação buscando reduzir o pico dos 

alagamentos. Sua utilização pode ser associada a outros usos como a recreação, lazer e 

melhoria da qualidade da água nos vales receptores. Maiores detalhes são apresentados no 

Quadro 18. 
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Quadro 18: Conceito de Canalização X Conceito de Reservação. 

Característica Canalização Reservação 

Função Remoção rápida dos escoamentos 
Contenção temporária para subsequente 

liberação 

Componentes 
principais 

Canais abertos/galerias 
Reservatório a superfície livre 
Reservatórios subterrâneos 

Retenção subsuperficial 

Aplicabilidade 

Instalação em áreas novas 
Construção por fases 

Ampliação de capacidade pode se 
tornar difícil (centros urbanos) 

Áreas novas (em implantação) 
Construção por fases 

Áreas existentes (à superfície ou 
subterrâneas) 

Impacto nos 
trechos de 

jusante 
(quantidade) 

Aumenta significativamente os picos 
das enchentes em relação à 

condição anterior 
Maiores obras nos sistemas de 

jusante 

Áreas novas: podem ser dimensionadas 
para impacto zero (Legislação EUA) 

Reabilitação de sistemas: podem tornar 
vazões a jusante compatíveis com 

capacidade disponível 

Impacto nos 
trechos de 

jusante 
(qualidade) 

Transporta para o corpo receptor 
toda carga poluente afluente 

Facilita remoção de material flutuante por 
concentração em áreas de recirculação 

dos reservatórios e dos sólidos em 
suspensão, pelo processo natural de 

decantação 

Manutenção/ 
Operação 

Manutenção em geral pouco 
frequente (pode ocorrer excesso de 

assoreamento e de lixo) 
Manutenção nas galerias é difícil 

(condições de acesso) 

Necessária limpeza periódica 
Necessária fiscalização 

Sistemas de bombeamento requerem 
operação/manutenção 

Desinfecção eventual (insetos) 

Estudos 
hidrológicos/ 
hidráulicos 

Requer definição dos picos de 
enchente 

Requer definição dos hidrogramas 
(volumes das enchentes) 

Fonte: CANHOLI, 2014. 

A Figura 14 apresenta, resumidamente, os conceitos da nova concepção dos sistemas de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas (CANHOLI, 2014). 
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Figura 14: Conceitos de Canalização x Reservação 

 
Fonte: CANHOLI, 2014. 

“Em meio aos diversos desafios de controle da quantidade e qualidade das águas urbanas, 

surgiram novos conceitos e técnicas com o objetivo de recuperar, o máximo possível, as 

condições hidrológicas locais anteriores à ocupação da bacia” (CANHOLI, 2014). Esses 

conceitos conhecidos como técnicas compensatórias procuram garantir a redução do volume 

escoado após a consequente pavimentação do solo urbano, manutenção do tempo de 

concentração da bacia, controle das velocidades de escoamento, controle da erosão e a 

manutenção da qualidade e uso da água de escoamento pluvial. 

As obras de drenagem urbana podem ser classificadas de acordo com sua localização: 

contenção na fonte e contenção a jusante. A contenção na fonte é formada por dispositivos 
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geralmente de pequena dimensão e localizados próximo dos locais onde os escoamentos são 

gerados cujas vantagens e desvantagens são apresentadas no Quadro 19. 

Quadro 19: Vantagens e Desvantagens da Contenção na Fonte. 
Vantagens Desvantagens 

 Maior flexibilidade para encontrar locais 
propícios para instalação dos dispositivos; 

 Os dispositivos podem ser padronizados; 

 Aumento da eficiência de transporte de vazão 
nos canais existentes; 

 Melhoria da qualidade da água e da recarga 
dos aquíferos; e, 

 Valorização da água no meio urbano. 

 Capacidade de investimento dos 
proprietários privados; 

 Difícil fiscalização da operação e 
manutenção; 

 Conflito de interesse com o uso da 
água de chuva;  

 Efetividade no controle de cheias na 
bacia como um todo. 

Fonte: CANHOLI, 2014. 

A segunda classificação, denominada de contenção de jusante, é o conjunto de reservatórios de 

maior porte que permitem o armazenamento da água de drenagem por partes mais significantes 

da bacia, atuando a jusante da fonte geradora de escoamentos. Ela abrange técnicas já 

consolidadas em outros países como: 

 Urbanização de Baixo Impacto (Low Impact Development – LID, EUA); 

 Drenagem Urbana Sustentável (Sustainable Urban Drainage System – SUDS, 
Reino Unido); e, 

 Projeto Urbano Sensível à Água (Water Sensitive Urban Design – WSUD, 
Austrália). 

O Governo do Estado do Paraná (2002), através da Superintendência de Desenvolvimento de 

Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (SUDERSHA) / Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, elaborou, em 2002, o Plano Diretor de Drenagem para a Bacia 

do Rio Iguaçu na Região Metropolitana de Curitiba, assim como o Manual de Drenagem Urbana. 

O referido manual apresenta várias recomendações para Medidas de Controle (MC) na 

drenagem urbana. Na sequência, são apresentadas, de forma resumida, as propostas do Manual 

constituindo-se um referencial bastante utilizável por empresas e projetistas de drenagem urbana 

após 14 (quatorze) anos de sua publicação. 

As medidas de controle do escoamento podem ser acessadas, de acordo com sua ação na bacia 

hidrográfica, em (Governo do Estado do Paraná, 2002): 

 Distribuída ou na fonte: é o tipo de controle que atua sobre o lote, praças e passeios; 

 Na microdrenagem: é o controle que age sobre o hidrograma resultante de um 
parcelamento ou mesmo mais de um parcelamento, para áreas inferiores a 2 km²;  

 Na macrodrenagem: é o controle sobre áreas acima de 2 km² ou dos principais rios 
urbanos. 

Os principais dispositivos são: 

 De armazenamento: normalmente têm por objetivo primordial o retardo do 
escoamento pluvial para sua liberação defasada e com pico amortecido, ao seu 
destino, que pode até ser um ponto de captação de uma rede pluvial existente. 
Reservatórios residenciais em lotes, bacias de retenção e detenção nos 
loteamentos ou na macrodrenagem são exemplos típicos destes dispositivos de 
armazenamento. 
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 De infiltração: diferentemente dos de armazenamento, retiram água do sistema 
pluvial, promovendo sua absorção pelo solo para redução do escoamento pluvial. 
Pavimentos porosos, trincheiras de infiltração, faixas e valas gramadas são alguns 
exemplos típicos de tais dispositivos, mais adequados às escalas do lote e do 
loteamento. 

As medidas de controle ainda podem ser divididas em medidas compensatórias (compensam o 

efeito da impermeabilização) e alternativas (medidas de substituição das soluções tradicionais), 

segundo o manual - Quadro 20. 

Quadro 20: Lista das Medidas de Controle Básicas. 

Obra Característica Variantes Função Efeito 

Pavimento 
Poroso 

Pavimento com 
camada de base 

porosa como 
reservatório 

Revestimento superficial 
pode ser permeável ou 

impermeável, com 
injeção pontual na 
camada de base 

porosa. Esgotamento 
por infiltração no solo ou 

para um exutório 

Armazenamento 
temporário da chuva no 
local próprio pavimento. 

Áreas externas ao 
pavimento podem 
também contribuir 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento pluvial 
gerado pelo 

pavimento e por 
eventuais áreas 

externas. 

Trincheira de 
infiltração 

Reservatório 
linear escavado 

no solo 
preenchido com 
material poroso 

Trincheiro de infiltração 
no solo ou de retenção, 
com esgotamento por 

um exutório 

Infiltração no solo ou 
retenção, de forma 

concentrada e linear, 
da água da chuva caída 
em superfície limítrofe 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento pluvial 
gerado em área 

adjacente 

Vala de 
infiltração 

Depressões 
lineares em 

terreno 
permeável 

Vala de infiltração 
efetiva no solo ou vala 

de retenção, com 
esgotamento por um 

exutório 

Infiltração no solo, ou 
retenção, no leito da 
vala, da chuva caída 
em áreas marginais 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento pluvial 
gerado em área 

vizinha 

Poços de 
Infiltração 

Reservatório 
vertical e pontual 
escavado no solo 

Poço preenchido com 
material poroso ou sem 

preenchimento, 
revestido. Poço 
efetivamente de 

infiltração ou de injeção 
direta no freático 

Infiltração pontual, na 
camada não saturada 
e/ou saturada do solo, 

da chuva caída em 
área limítrofe 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento pluvial 
gerado na área 

contribuinte de poço 

Micror-
reservatório 

Reservatório de 
pequenas 

dimensões tipo 
caixa d’água 
residencial 

Vazio ou preenchido 
com material poroso 

Armazenamento 
temporário do 

esgotamento pluvial de 
áreas 

impermeabilizadas 
próximas 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento pluvial 
gerado de áreas 

impermeabilizadas 

Telhado 
reservatório 

Telhado com 
função 

reservatório 

Vazão ou preenchido 
com material poroso 

Armazenamento 
temporário da chuva no 
telhado da edificação 

Retardo do 
escoamento pluvial 

da própria 
edificação 

Bacia de 
detenção 

Reservatório 
vazio (seco) 

Reservatório sobre leito 
natural ou escavado. 

Com leito em solo 
permeável ou 

impermeável, ou com 
leito revestido 

Armazenamento 
temporário e/ou 

infiltração no solo do 
escoamento superficial 

da área contribuinte 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento da 
área contribuinte 

Bacia de 
retenção 

Reservatório com 
água permanente 

Reservatório com leito 
permeável (freático 

aflorante) e com leito 
impermeável 

Armazenamento 
temporário e/ou 

infiltração no solo do 
escoamento superficial 

da área contribuinte 
 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento da 
área contribuinte 
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Obra Característica Variantes Função Efeito 

Bacia 
subterrânea 

Reservatório 
coberto, abaixo 
do nível do solo 

Reservatório vazio, 
tampado e estanque. 

Reservatório preenchido 
com material poroso 

Armazenamento 
temporário do 

escoamento superficial 
da área contribuinte 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento da 
área contribuinte 

Condutos de 
armazenamento 

Condutos e 
dispositivos com 

função de 
armazenamento 

Condutos e 
reservatórios alargados. 

Condutos e 
reservatórios adicionais 

em paralelo 

Armazenamento 
temporário do 

escoamento no próprio 
sistema pluvial 

Amortecimento do 
escoamento 
afluente à 

macrodrenagem 

Faixas 
gramadas 

Faixas de terreno 
marginais a 

corpos d’água 

Faixas gramas ou 
arborizadas 

Áreas de escape para 
enchentes 

Amortecimento de 
cheias e infiltração 

de contribuintes 
laterais. 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 2002. 

Destaca-se, ainda que a integração da medição com o monitoramento dos desastres naturais se 

constitui no seu suporte da gestão de riscos e do planejamento urbano e ambiental. 

A Figura 15 demonstra a integração da gestão de risco com os desastres naturais, envolvendo 

a defesa civil, de modo a tornar a população urbana em uma comunidade resiliente. 

Figura 15: Integração da Gestão de Risco de Desastres Naturais, Defesa Civil e População 
Urbana (Comunidade Resiliente) 

 
Fonte: Funpar, 2021. 

Finalmente, conclui-se pela necessidade complementar de implementação de um sistema de 

alerta a partir de monitoramento (chuva, temperatura, vento e umidade relativa do ar) e 

modelagem (simulação de cenários de inundação/alagamento) de modo a auxiliar às tomadas 

de decisões e adoção de procedimentos adequados para a redução do risco de desastres 

naturais.  

Comunidade 
Resiliente

Gestão de 
Risco

Defesa 
Civil

População 
Urbana 

Desastres 
Naturais

Área de Risco
Projetos e Obras
Manejo das Águas Pluviais Urbanas

Antes (Pré-evento)
Durante (Evento)
Depois (Pós-evento)

Inundações
Alagamentos
Enchentes
Cheias
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 PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GUARAPUAVA (2016-2026) 

O Plano Diretor Municipal constitui o instrumento básico da política de desenvolvimento de 

municípios com população acima de vinte mil habitantes. O plano define metas e diretrizes para 

o zoneamento urbano e o macrozoneamento de uso e ocupação do solo, que possuem influência 

direta com o coeficiente de escoamento das águas pluviais que se precipitam sobre o município, 

bem como a definição de áreas de proteção de bacias hidrográficas como corpos hídricos, 

nascentes e vegetação. 

Em Guarapuava, o Plano Diretor Municipal foi elaborado em 2006, revisto em 2016 e está 

disposto na Lei Municipal Complementar Nº 070/2016, com horizonte temporal até 2026. No 

período de elaboração, foram registrados 650 km de ruas dos quais 340 km se constituíam por 

ruas pavimentadas (asfalto ou poliédrico) e 310 km sem pavimentação (leito natural ou cascalho). 

Relativamente ao sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, pode-se extrair do 

Plano Diretor Municipal, algumas recomendações que se encontram elencadas a seguir: 

 Proibição da ocupação urbana nas áreas de fundos de vale e inundação; 

 Restrição da ocupação nas áreas de riscos geológicos e áreas de solos turfosos; 

 Recuperação de áreas de preservação invadidas por ocupações irregulares; 

 Criação de projetos para resolver os problemas de “enchentes”; 

 Canalização das áreas com faixa de domínio totalmente ocupadas; e, 

 Elaborar e executar projetos para resolver os problemas de “enchentes” no Rio 
Cascavel. 

Ainda, apresenta o zoneamento do uso e ocupação do solo urbano (detalhado no item 2.4), como 

as áreas especiais classificadas como áreas de proteção ambiental, fundos de vale, recursos 

hídricos, matas nativas, solos orgânicos (turfosos), pedreiras, lagoas e entre outros. Ainda define 

áreas de densificação e de expansão, tendo em vista o zoneamento do uso e ocupação do solo 

urbano. 

Com relação à Política Municipal do Meio Ambiente, o PDMG (2006) ainda menciona a 

elaboração do Plano de Manejo e o Uso da Bacia do Rio Bananas, potencial manancial da cidade 

de Guarapuava, e do Rio das Pedras, bem como a implementação de programas visando a 

conservação dos recursos hídricos: 

A cidade apresenta uma conjugação rica de fatores favoráveis para 

utilização racional das áreas necessárias à preservação. Desta forma deve ser 

planejado um eixo de cultura e lazer que se utilize dessas áreas a fim de coibir 

as ocupações não desejáveis. Essas áreas constituem-se em rico potencial para 

melhoria da qualidade do ambiente urbano, pois além de recuperar o aspecto 

paisagístico dos fundos de vale existe necessidade de real processo de 

recuperação dessas áreas já que a cidade sofre com as inundações periódicas 

do Rio Cascavel. Os Rios Cascavel e Xarquinho, uma vez recuperados seriam 

componentes saudáveis e barreiras entre as áreas industriais e as áreas 

residenciais existentes naquelas imediações (PDMG, 2006).  
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 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (2018) 

De maneira resumida, o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um instrumento 

definido no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) como um dos principais 

procedimentos para organizar a gestão dos serviços de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e, por último, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Na vertente de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, o PMSB busca promover a 

minimização dos efeitos econômicos e sociais das inundações e alagamentos, bem como a 

conservação da rede de micro e macrodrenagem e ordenamento das áreas de ocupações 

irregulares em áreas de risco destas ocorrências. 

A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Guarapuava para a abrangência de 

2018 a 2021, contemplando os quatro eixos: abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas. 

Com enfoque para o último eixo, o PMSB (2018-2021) definiu metas a serem atingidas com seus 

respectivos prazos.  

Quadro 21: Metas de Drenagem do PMSB (2018-2021) 
Meta Prazo Justificativa da Meta Status 

Levantamento Topográfico do Rio 
Cascavel 

2021 

Tem como objetivo fazer o levantamento topográfico 
do rio cascavel, onde será verificado os pontos 
críticos, os pontos de possível melhoramento da 
fluidez, sendo por meio de detonação, escavação, 
alargamento ou a mudança do curso, evitando 
possíveis alagamentos. Estima-se um custo de pelo 
menos R$ 20.000,00 para sua execução. 

 

Levantamento Topográfico do Rio 
Cascavel 

2021 

Tem como objetivo fazer o levantamento topográfico 
do rio cascavel, onde será verificado os pontos 
críticos, os pontos de possível melhoramento da 
fluidez, sendo por meio de detonação, escavação, 
alargamento ou a mudança do curso, evitando 
possíveis alagamentos. Estima-se um custo de pelo 
menos R$ 20.000,00 para sua execução. 

 

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

2021 

Esse mapeamento irá facilitar o estudo para 
implantação de novas galerias ou mesmo possibilitar o 
estudo para melhoria das já existentes, sendo um dos 
exemplos na Rua XV de Novembro em frente a 
Faculdade Guairacá ou na Rua Brigadeiro Rocha entre 
as Ruas Padre Chagas e Guaira. 

 

Ligação de vias sobre afluentes 2021 
Realizar a ligação de vias sobre afluentes para 
melhoramento do sistema viário. 

 

Ajuste de cruzamentos viários 
pavimentados com galeria 

Con-
tínuo 

Realizar o ajuste nos meios-fios e das galerias nos 
cruzamentos para diminuir os danos causados por 
caminhões/ônibus nas caixas de captação e para 
regularizar a distância do meio-fio nas vias. 

 

Drenagem da Área Urbana do Guará 2021 
Realizar levantamento da situação atual, a fim de que 
possam ser estabelecidos diagnósticos e futura 
previsão de metas. 

 

Drenagem da Área Urbana do 
Guairacá 

2021 
Realizar levantamento da situação atual, a fim de que 
possam ser estabelecidos diagnósticos e futura 
previsão de metas. 

 

Drenagem da Área Urbana da 
Palmeirinha 

2021 
Realizar levantamento da situação atual, a fim de que 
possam ser estabelecidos diagnósticos e futura 
previsão de metas. 
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Meta Prazo Justificativa da Meta Status 

Drenagem da Área Urbana da Colônia 
Vitória 

2021 
Realizar levantamento da situação atual, a fim de que 
possam ser estabelecidos diagnósticos e futura 
previsão de metas. 

 

Drenagem da Área Urbana das 
Demais Colônias do Distrito de Entre 
Rios 

2021 
Realizar levantamento da situação atual, a fim de que 
possam ser estabelecidos diagnósticos e futura 
previsão de metas. 

 

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

2021 

É necessário a disponibilização de recursos para a 
aquisição de lotes situados em áreas sujeitas à 
inundação, não ocupados e não edificados, para 
formação de áreas de permeabilidade. Estas áreas 
devem ser tidas como de interesse público, serem 
utilizadas como áreas de macrodrenagem e áreas de 
praças e parques. Sugere-se a utilização de um 
investimento da ordem de R$ 1.000.000,00  
para a aquisição de áreas e a busca por recursos 
próprios através de fundos específicos e outros 
provenientes de programas de recuperação de áreas 
a nível estadual e federal. 

 

Estabelecer ação contínua de 
monitoramento da rede de galerias 
existente e dos arroios no que diz à 
limpeza, obras de desassoreamento, 
alargamento de valas como forma de 
se evitar alagamentos 

2021 

As obras realizadas em 2014 deram prova de que as 
situações de alagamento muitas vezes são causadas 
por lixos acumulados nas redes de galerias e nos 
arroios. As obras executadas de desassoreamento e 
alargamento das valas deve ter continuidade e 
manutenção. 

 

Estabelecer ação contínua de 
monitoramento da rede de galerias 
existente e dos arroios no que diz à 
limpeza, obras de desassoreamento, 
alargamento de valas como forma de 
se evitar alagamentos 

2021 

As obras realizadas em 2014 deram prova de que as 
situações de alagamento muitas vezes são causadas 
por lixos acumulados nas redes de galerias e nos 
arroios. As obras executadas de desassoreamento e 
alargamento das valas deve ter continuidade e 
manutenção. 

 

Desenvolvimento de Estudos para o 
estabelecimento de execução de 
bacias de contenção em imóveis a 
serem edificados e determinação de 
seu dimensionamento conforme área 
construída e área permeabilizada. 

2021 

O código de obras prevê a Bacia de acumulação para 
obras superiores a 3.000,00 m² e não estabelece o 
dimensionamento da Caixa. Assim faz-se necessário 
esta obrigatoriedade para áreas edificadas menores 
que esta dimensão e a regulamentação do tamanho 
das caixas. 

 

Verificar a incompatibilidade das duas 
leis existentes a respeito da execução 
de bacias de coleta de águas de chuva 
e sua reutilização, promover a sua 
regulamentação e a sua aplicação. 

2021 

Atualmente são existentes duas leis aprovadas e não 
regulamentadas a respeito da exigência de bacias de 
coleta de águas de chuva e seu reaproveitamento. É 
necessário verificar as incoerências e 
incompatibilidades entre as duas e realizar a sua 
regulamentação. 

 

Analisar soluções para as questões 
dos projetos de canalização e os 
trâmites junto [ao Instituto Água e 
Terra (IAT)] 

X 

Atualmente [o IAT] não está autorizando as 
canalizações, especialmente às localizadas em áreas 
particulares. Promover as discussões necessárias e a 
definição junto aos órgãos competentes a respeito 
desta questão. 

X 

Verificar as legislações no que 
concerne à área de fiscalização ao 
descumprimento nas áreas afetas à 
drenagem (taxa de ocupação, taxa de 
permeabilidade, execução de bacias 
de captação, calçadas, condução das 
águas pluviais, etc) e o 
estabelecimento de advertências, 
regularização e multas 

2021 

Faz-se necessário ações, fiscalização e aplicação de 
multas face às obras encontradas no Município em 
desacordo com os parâmetros urbanísticos 
estabelecidos.  

 

Fonte: PMSB, 2018. 
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 LEGISLAÇÃO VIGENTE 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Guarapuava de 12 de novembro de 2001, entre 

as diversas funções de competência municipal, vale destacar a de executar obras de abertura, 

pavimentação de vias; drenagem pluvial; e construção e conservação de estradas, parques, 

jardins e hortos florestais. 

De acordo com a Lei Municipal Complementar Nº 66/2016, que dispõe sobre o Código Municipal 

de Obras, reserva parte do Capítulo V para descrever sobre as instalações de águas pluviais em 

Guarapuava: 

Art. 103 O escoamento de águas pluviais do lote edificado para a sarjeta 

será feito em canalização construída sob o passeio. 

Parágrafo único. Em casos de inconveniência ou impossibilidade de 

conduzir as águas pluviais às sarjetas, será permitido o lançamento dessas 

águas nas galerias de águas pluviais. 

Art. 104 Não é permitida a ligação de condutores de águas pluviais à 

rede coletora de esgoto. 

Quanto à aprovação de condomínios residenciais, o Código Municipal de Obras também define 

que todo condomínio residencial deverá passar por anteprojeto e depois que aprovado, o 

interessado deverá proceder com a aprovação do projeto definitivo devendo apresentar alguns 

documentos dos quais destaca-se o projeto de pavimentação e águas pluviais, que será 

analisado e aprovado no mesmo protocolo. Com relação aos passeios, as águas pluviais deverão 

ser direcionadas através de condutores, nunca por cima do passeio. 

A Lei Municipal Complementar Nº 69/2016 regulamenta o uso e ocupação do solo municipal de 

Guarapuava, sendo o território dividido em diferentes zonas levando em consideração áreas 

sujeitas às inundações, bem como zonas de proteção de bacias hidrográficas e de interesse 

social: 

 I - Zona Central Estendida (ZCE): se caracteriza pela expansão do centro tradicional 
do Distrito Sede, onde as condições de disponibilidade de infraestrutura permitem 
maior adensamento; 

 II - Zona de Densificação (ZD): é aquela onde as condições do meio físico, a 
disponibilidade ou a proximidade de infraestrutura e a necessidade de diversificação 
de uso podem possibilitar um adensamento maior do que em outras zonas; 

 III - Zona de Expansão Controlada (ZEC): é aquela onde as condições do meio 
físico, a disponibilidade de infraestrutura e a necessidade de diversificação de uso 
não possibilitam um adensamento maior do que aquele correspondente aos 
parâmetros básicos estabelecidos, devendo prever a ocupação através de lotes de 
tamanho maior e instalação de condomínios urbanístico; 

 IV - Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel (ZPBC): subdividida em ZPBC 1 e 
ZPBC2, é aquela onde as condições do meio físico, a disponibilidade de 
infraestrutura não possibilitam um adensamento maior do que aquele 
correspondente aos parâmetros básicos estabelecidos, devendo prever a ocupação 
através de lotes de tamanho maior e instalação de condomínios urbanísticos, não 
permitindo, portanto, a concessão para ultrapassagem dos parâmetros básicos 
definidos; 
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 V - Zona de Proteção da Bacia do Rio das Pedras (ZPBRP): constitui parte do 
manancial de interesse municipal para o abastecimento público. Seus parâmetros 
urbanísticos de uso e ocupação que se encontram inseridos no perímetro urbano 
são estabelecidos e divididos em quatro áreas distintas; 

 VI - Zonas Especiais (ZE): é aquela compreendida pelos limites de áreas mapeadas 
ou a serem mapeadas, na qual as características do meio físico restringem ou 
direcionam o uso e ocupação, visando à proteção, manutenção e recuperação dos 
aspectos ambientais, paisagísticos, históricos e culturais ou que englobam áreas 
de projetos específicos, de interesse público e/ou social: 

o Zonas Especiais de Controle de Gabarito: são aquelas onde se faz necessária 

restrição de adensamento, ou o atendimento a uma necessidade específica, ou 

ainda a proteção do valor paisagístico, de passeio público e ecológico de 

determinados locais da cidade compreendendo: 

 I - Entorno do Parque das Crianças; 

 II - Entorno do Parque do Lago; 

 III - Entorno da Lagoa das Lágrimas; 

 IV - Entorno do Terminal Rodoviário; 

 V - Entorno da Lagoa Dourada; 

 VI - Entorno da Praça da Ucrânia; 

 VII - Área seccionada pelo Feixe de Micro-ondas de Telefonia; 

 VIII - Entorno do Aeroporto; 

 IX - Áreas delimitadas e regulamentadas pelo Conselho do Plano Diretor 

do Município de Guarapuava – CONCIDADE. 

o Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) destinam-se primordialmente à 

execução, manutenção e recuperação das áreas de interesse social e 

compreendem: 

 I - Terrenos públicos, particulares e/ou loteamentos irregulares, em relação 

aos quais haja interesse público em promover a urbanização e 

regularização jurídica; 

 II - Áreas de expansão prioritária, necessárias à implantação de programas 

habitacionais. 

o Zonas de Projetos Específicos (ZPE) são aquelas que necessitam de elaboração 

de estudos mais detalhados para implementação das obras e usos e promoção 

das mudanças necessárias: 

 áreas sujeitas à inundação do Rio Cascavel e Xarquinho e demais 

arroios, áreas de parques lineares a serem definidos pelas Secretarias 

Municipais de Habitação e Urbanismo e de Meio Ambiente, previsões e 

diretrizes dos prolongamentos e alargamentos e novas vias do sistema 

viário, previsão da Perimetral, Zona no Entorno da Estação de Tratamento 

de Esgoto e demais áreas a serem delimitadas pelo Conselho do Plano 

Diretor do Município de Guarapuava – CONCIDADE (Grifo nosso) 

 VII - Zonas Industriais (ZI): são aquelas destinadas principalmente às atividades de 
produção, compreendendo três subzonas; e, 

 VIII - Zona urbana com características rurais (ZE RURAL). 

A Figura 16 apresenta o mapa de uso e ocupação do solo de Guarapuava, acompanhado do 

Quadro 22 indicando os principais parâmetros urbanísticos.
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Figura 16: Zoneamento do Distrito Sede 

 
Fonte: Funpar, 2021. 
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Quadro 22: Zonas e Parâmetros Urbanísticos 

Zoneamento 
Taxa de 

Ocupação 
Máxima 

Coeficiente de 
Aproveitamento 

Máximo 

Taxa Mínima de 
Permeabilidade 

do Solo 

Zona Central Estendida (ZCE) Vias de 
Adensamento 

90% 6 10% 

Zona Central Estendida (ZCE) Centro de 
Célula 

90% 6 10% 

Zona Central Estendida (ZCE) demais áreas 75% 4 12,5% 

Zona de Densificação (ZD) Vias de Acesso 75% 6 10% 

Zona de Densificação (ZD) Centro de Célula 75% 6 10% 

Zona de Densificação (ZD) Demais áreas 67% 4 12,5% 

Zona de Expansão Controlada (ZEC) Vias de 
Adensamento 

67% 4 12,5% 

Zona de Expansão Controlada (ZEC) Centro 
de Célula 

67% 4 12,5% 

Zona de Expansão Controlada (ZEC) demais 
áreas 

50% 2 25% 

Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel 
(ZPBC) Vias de Adensamento 

67% 4 12,5% 

Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel 
(ZPBC) Centro de Célula 

67% 4 12,5% 

Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel 
(ZPBC) demais áreas 

50% 2 25% 

Zona Industrial (ZI) 50% 2 12,5% 

Zona de Expansão Controlada Distritos 
Guará, Guairacá e Palmeirinha 

50% 1 25% 

Zona de Proteção da Bacia do Rio das Pedras 
(ZPBRP) Área 01 

67% 0,7 25% 

Zona de Proteção da Bacia do Rio das Pedras 
(ZPBRP) Área 02 

50% 0,7 35% 

Zona de Proteção da Bacia do Rio das Pedras 
(ZPBRP) Área 03 

60% 2 25% 

Zona de Proteção da Bacia do Rio das Pedras 
(ZPBRP) Área 04 

50% 2 30% 

Nota: (1) Poderá ser permitido aumento de coeficiente de aproveitamento mediante consulta e através de concessão 
onerosa. (2) Poderá ser permitido aumento de taxa de ocupação mediante consulta e através de concessão onerosa. 
(3) Poderá ser diminuída a taxa de permeabilidade, mediante instalação de caixa de contenção, conforme Resolução 
Normativa Específica (4) Zonas Especiais depende de Normativa do CONCIDADE. 
Fonte: Guarapuava, 2016. 

Além disso, a Lei Municipal Complementar Nº 69/2016 reserva um capítulo para fornecer 

diretrizes com relação à drenagem, canalização, obras junto dos arroios e das caixas de 

contenção e acumulação: 

Art. 59 Aos proprietários de imóveis que possuem confrontação ou 

interceptação por arroios, cursos de água e valas cabe o que segue: 

I - Independente de largura, extensão ou vazão, mantê-los limpos, 

desembaraçados e com livre escoamento, nas duas margens, nos limites de sua 

propriedade; 
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II - Os projetos e execução de obras de contenção, canalização ou a 

regularização dos cursos de águas nos limites dos respectivos terrenos deverão 

ter aprovação do Município; 

III - Nos casos de cursos de águas, lagos ou valas constituírem divisas 

de terrenos, os proprietários ribeirinhos respondem pelas exigências de 

preservação, manutenção ou obras que houver; 

IV - Em hipótese alguma poderá ser executado desvio de cursos de 

água, tomada de águas, construção de açudes, represas, barragens, tapumes, 

muros, contenções, canalizações, galerias celulares, pontes, passarelas, pilares, 

vigas e/ou quaisquer obras que venham alterar ou impedir o livre escoamento de 

águas nos seus cursos primitivos ou retificados, sem a devida licença do órgão 

municipal competente; 

V - Deverá ser mantido o afastamento de quaisquer edificações, muros, 

obras e/ou construções da margem dos cursos de água de pelo menos 15,00m 

(quinze metros) da borda de cada lado, quando não canalizado, salvo maiores 

extensões conforme legislações vigentes ou aprovações específicas que 

determinam outras metragens. 

§ 1º A qualquer tempo está autorizado o Poder Público Municipal efetuar 

vistorias, limpeza e desobstruções, canalizações e ainda adaptar seção de 

galeria/canalização com dimensionamento não adequado, ainda que seja 

necessária a entrada em propriedade particular com vista a minimizar e/ou evitar 

problemas referentes ao interesse público e social, especialmente enchentes. 

§ 2º Poderá ser admitida a critério da Secretaria Municipal de Habitação 

e Urbanismo, afastamento de cursos d´água inferiores a 15,00 metros, em 

imóveis edificados, objeto de loteamentos anteriores a Lei Federal de 

Parcelamento do Solo 6766/1979 até à sua efetiva canalização, desde que 

comprovada a regularidade da edificação. 

Art. 60 Nas travessias de vias e/ou em obras declaradas de interesse 

social situadas no perímetro urbano é autorizada a canalização e/ou obras como 

pontes, viadutos. 

Art. 61 Nas demais situações não elencadas no artigo anterior, poderá 

ser concedida licença aos proprietários de imóveis para canalização de cursos 

de águas e obras de contenção 
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De acordo com a Lei Municipal Nº 7/2004, que dispõe sobre o Código de Posturas do Município:  

Art. 101 - São considerados de interesse ambiental os fundos de vale e 

as demais Áreas de Preservação Permanente definidas no Código Florestal e 

neste Código, particularmente aqueles sujeitos à inundação, erosão ou que 

possam acarretar transtornos à coletividade e prejuízos ambientais, em virtude 

de uso inadequado. 

Art. 102 - É competência da Secretaria do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Florestal, observadas as demais legislações incidentes sobre 

o assunto: 

I - examinar e propor o uso mais adequado para os fundos de vale, 

priorizando a recomposição das matas ciliares, a drenagem, a preservação de 

áreas críticas e a implantação de áreas de recreação; 

II - normatizar o uso e a ocupação do solo dos fundos de vale de 

interesse ambiental, que será aprovado por Decreto; 

III - garantir a proteção da faixa de preservação permanente; 

IV - manifestar-se sobre a viabilidade técnica de obras viárias e a 

implantação de demais infraestrutura urbana; 

V - incentivar a recuperação dos fundos de vale e outras áreas de 

preservação permanente. 

 

 

 



 
 

             

                                           

 
 

52 

Plano Municipal de Drenagem 

RELATÓRIO TÉCNICO I 

Figura 17: Áreas sujeitas à Inundação e Alagamento. 

 
Fonte: Funpar, 2021. 
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A Lei Municipal Nº 2.452/2015 dispõe sobre a “utilização de águas pluviais e outras não tratadas 

em residências, comércios, indústrias e na construção civil". A Lei torna obrigatório o uso de 

dispositivos para reaproveitamento da água da chuva para projetos acima de 100 m², sendo 

facultativa a instalação do sistema abaixo deste valor: 

Art. 3º Fica estabelecido no âmbito do Município de Guarapuava que em 

todos os projetos para a construção elaborada de obras acima de 100m² (cem 

metros quadrados) é obrigatório conter um sistema de coleta, filtragem primária, 

armazenamento e distribuição de águas pluviais para uso no imóvel, aplicando-

se, no que lhe couber, os princípios que regem a ABNT NBR 15527-2007 água 

da chuva e a NBR Nº 10844/1989 - instalações prediais de águas pluviais. 

§ 1º Filtragem primária é todo dispositivo que retenha impurezas, tais 

como folhas, insetos etc, existentes na área coletora, normalmente telhados. 

§ 2º A água pluvial coletada e armazenada destinar-se-á para uso em 

irrigação de hortas e jardins, lavagem de calçadas, pisos de um modo geral, 

veículos e utensílios que não sejam destinados para guardar ou confeccionar 

alimentos e outras utilizações para as quais não seja necessária água potável. 

§ 3º A água pluvial coletada também poderá ser utilizada em descargas 

sanitárias, sendo, neste caso, obrigatório passar por um processo de 

desinfecção conforme estabelecido nas normas técnicas (ABNT NBR Nº 

15527/2007 e ABNT NBR 5626/1998). 

Art. 4º A capacidade mínima para as cisternas será de 500 (quinhentos) 

litros, facultando ao(s) proprietário(s) do(s) imóvel(eis), construí-las ou instalá-

las com capacidades maiores, segundo suas necessidades, em função do 

número de pessoas que serão atendidas na residência, condomínio ou 

estabelecimentos de qualquer natureza. 

A Lei Municipal Nº 1.914/2010 cria o Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas 

Edificações, no Município de Guarapuava, com o objetivo de instituir medidas que induzam à 

conservação, uso racional e utilização de fontes alternativas para captação de água nas novas 

edificações, bem como a conscientização dos usuários sobre a importância da conservação da 

água. As ações de utilização de fontes alternativas compreendem a água proveniente da água 

da chuva que será captada na cobertura das edificações e encaminhada a uma cisterna ou 

tanque, para ser utilizada em atividades que não requeiram o uso de água tratada, proveniente 

da Rede Pública de Abastecimento, tais como: 

 Rega de jardins e hortas; 

 Lavagem de roupa; 

 Lavagem de veículos; 

 Lavagem de vidros, calçadas e pisos. 



 
 

             

                                           

 
 

54 

Plano Municipal de Drenagem 

RELATÓRIO TÉCNICO I 

Ademais, a Lei Municipal Complementar Nº 38/2013 institui o Código Ambiental do Município de 

Guarapuava que define a estrutura do Sistema Municipal de Meio Ambiente (SIMMA), composto 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guarapuava (SEMAG), órgão de coordenação, 

controle e execução da política ambiental; Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA), órgão 

colegiado autônomo de caráter consultivo e deliberativo da política ambiental; e demais 

secretarias municipais definidas em ato do Poder Executivo Municipal.  

Ainda, cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente, com o objetivo de financiar planos, programas, 

projetos, pesquisas e tecnologias que visem ao uso racional e sustentado dos recursos 

ambientais, bem como implementar ações voltadas ao controle, e a fiscalização, a defesa e a 

recuperação do Meio Ambiente, observadas as diretrizes da Política Municipal do Meio 

Ambiente. 

 

 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Este item é responsável por apresentar a estrutura administrativa quanto aos serviços voltados 

ao manejo de águas pluviais e drenagem urbana do município de Guarapuava (PR) como o 

planejamento, a execução, a manutenção, a regulação e a fiscalização.  

O planejamento, a execução e a fiscalização das obras de drenagem urbana estão sob 

titularidade da Prefeitura Municipal de Guarapuava (PR). 

A estrutura organizacional da Administração Direta do Município de Guarapuava é composta da 

seguinte forma (destaque em negrito àquelas que participam do sistema de drenagem e manejo 

de águas pluviais urbanas): 

 Secretaria de Administração 

 Secretaria de Agricultura 

 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 

 Secretaria de Comunicação Social 

 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação 

 Secretaria de Educação e Cultura 

 Secretaria de Esportes e Recreação 

 Secretaria de Finanças 

 Secretaria de Habitação e Urbanismo 

 Secretaria de Meio Ambiente 

 Secretaria de Planejamento 

 Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres 

 Secretaria de Saúde 

 Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana 

 Secretaria de Turismo 

 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos; e, 

 Secretaria Executiva. 

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - (COMPDEC) do Município de 

Guarapuava é subordinada à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 

dentro da pasta da Diretoria Técnica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da Divisão 
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de Proteção Social Especial. A COMPDEC possui a finalidade de coordenar, em nível municipal, 

todas as ações de defesa civil, nos períodos de normalidade e anormalidade (Lei Municipal Nº 

2.152/2013), ou seja, em casos de alagamentos e inundações. São objetivos da COMPDEC: 

 I - reduzir os riscos de desastres; 

 II - prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres; 

 III - recuperar as áreas afetadas por desastres; 

 IV - incorporar a redução do risco de desastre e as ações de proteção e defesa civil 
entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais; 

 V - promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil; 

 VI - estimular o desenvolvimento de áreas resilientes e os processos sustentáveis 
de urbanização; 

 VII - promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e 
vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência; 

 VIII - monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, 
nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres; 

 IX - produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastres 
naturais; 

 X - estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista 
sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida 
humana; 

 XI - combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e 
promover a realocação da população residente nessas áreas; 

 XII - estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro; 

 XIII - desenvolver consciência local acerca dos riscos de desastre; 

 XIV - orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção 
e de resposta em situação de desastre e promover a autoproteção; 

 XV - integrar informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos do SINPDEC 
na previsão e no controle dos efeitos negativos de eventos adversos sobre a 
população, os bens e serviços e o meio ambiente. 

A Secretaria de Habitação e Urbanismo de Guarapuava é o órgão encarregado pelo 

planejamento e coordenação do desenvolvimento urbano do município, e tem como atribuição, 

aprovar projetos de construções executados no perímetro urbano do município, elaborar projetos 

das obras públicas municipais, projetar e construir habitação popular às pessoas de baixa renda, 

executar os trabalhos de coletas e arquivo de dados topográficos, geográficos e cadastrais 

necessários ao direcionamento do planejamento urbano, como também executar e manter 

atualizados a base cartográfica e o banco de dados necessários ao geoprocessamento, entre 

outras atribuições (Lei Municipal Nº 2.727/2017). 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guarapuava (SEMAG) tem a finalidade de 

assessorar a formulação da política municipal e as diretrizes governamentais para o meio 

ambiente e os recursos ambientais, planejar, coordenar, supervisionar, controlar, executar e 

fazer executar a política municipal e as diretrizes fixadas para o meio ambiente. A seguir, 

destacam-se algumas das atribuições da SEMAG (Lei Municipal Complementar Nº 38/2013): 

 I - Articular-se com organismos federais, estaduais, municipais para a execução 
coordenada e a obtenção de financiamentos para a implantação de programas 



 
 

             

                                           

 
 

56 

Plano Municipal de Drenagem 

RELATÓRIO TÉCNICO I 

relativos à preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, com 
a finalidade de garantir a execução integrada da política ambiental do Município; 

 II - Participar do planejamento de políticas públicas do Município; 

 III - Elaborar o Plano Ambiental e a respectiva proposta orçamentária; 

 IV - Elaborar coordenar, supervisionar e fiscalizar os planos, programas, projetos e 
atividades de preservação, proteção, conservação, controle e uso de recursos 
naturais e ambientais no Município; 

 V - Atuar em caráter permanente na preservação, conservação, proteção, 
avaliação, controle e monitoramento de recursos ambientais e na recuperação de 
áreas poluídas ou degradadas; 

 VI - Fixar diretrizes ambientais para elaboração de projetos de parcelamento do 
solo urbano e rural, bem como para a instalação de atividades e empreendimentos 
no âmbito do saneamento ambiental; 

 VII - Exercer o controle e a fiscalização das atividades e empreendimentos públicos 
ou privados utilizadores de recursos ambientais ou considerados, efetiva ou 
potencialmente poluidores, bem como, sob qualquer forma, capazes de causar 
degradação ambiental; 

 VIII - Estabelecer, em articulação com os demais órgãos e entidades integrantes do 
Sistema Municipal do Meio Ambiente (SIMMA), o zoneamento ambiental; 

 IX - Licenciar a localização, a instalação, a operação e a ampliação das obras e 
atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do 
meio ambiente, que causem ou possam causar impacto ambiental local; 

 X - Determinar a realização de estudos prévios de impacto ambiental, observados 
os prazos da legislação estadual e federal vigentes; 

 XI - Promover as medidas administrativas e requerer as medidas judiciais cabíveis 
para coibir, punir e responsabilizar os agentes poluidores e degradadores do 
ambiente; e, 

 XII - Exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e restringir o uso e 
gozo dos bens, atividades e direitos em benefício da preservação, conservação, 
defesa, melhoria, recuperação e controle do ambiente. 

Por último, a Secretaria Municipal de Viação Obras e Serviços Urbanos de Guarapuava é o órgão 

encarregado pelo planejamento operacional e execução direta ou através de terceiro para 

edificação das obras municipais e serviços de utilidade pública do Município, executa a 

construção, restauração e conservação das vias públicas, mantém os serviços de iluminação 

pública, efetua obras de saneamento básico, além de controlar contratos de obras e serviços de 

engenharia, prazo de execução e vigência, emissão de ordens de serviços, relatórios de obras, 

termos de paralisação, termos de recebimento, entre e outras atribuições determinadas pelo 

Prefeito (Lei Municipal Nº 2.733/2017). 

Em suma, a Figura 18 apresenta os principais órgãos municipais que atuam nos serviços de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 
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Figura 18: Estrutura Administrativa Responsável pela Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas 

 
Fonte: Funpar, 2021. 

Não há um órgão, ou entidade reguladora, federativo ou privado elegido para a regulação e 

fiscalização dos serviços prestados pelo Poder Público Municipal de drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas. 

Destaca-se que o Município de Guarapuava integra o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Jordão, instituído pelo Decreto Estadual Nº 5.791/2002 com atribuições normativas, consultivas 

e deliberativas. Esta unidade de gestão de recursos hídricos compreende a área de 4.731 km² e 

envolve, total ou parcialmente, os seguintes municípios (Figura 19): 

 Guarapuava; 

 Inácio Martins; 

 Pinhão; 

 Candói; 

 Foz do Jordão; e, 

 Reserva do Iguaçu. 
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Figura 19: Municípios integrantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jordão. 

 
Fonte: Funpar, 2021. 
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 ESTUDO HIDROLÓGICO 

O estudo hidrológico de uma determinada região é importante na medida em que auxilia no 

processo de identificação de falhas ou de pontos defeituosos no sistema de drenagem urbana e 

análise do mesmo. Por esta razão, este capítulo foi reservado para a apresentação do estudo 

hidrológico para o município de Guarapuava. 

 

2.6.1. Intensidade e Frequência de Chuvas 

Fendrich (2003) reforça que para a utilização dos dados de chuva em projetos de drenagem, faz-

se necessário o conhecimento da relação entre a intensidade, duração, frequência e distribuição 

das chuvas. Essa relação é feita a partir de dados históricos de estações pluviométricas. 

De modo a obter dados da média mensal da precipitação pluviométrica (mm) de Guarapuava, 

foram consultados dados disponíveis das alturas mensais de precipitação do Sistema de 

Informações Hidrológicas (SIH) da Agência Nacional das Águas (ANA) integrado ao então 

Instituto das Águas do Paraná (ÁGUASPARANÁ), atual Instituto Água e Terra (IAT). 

Foram adotadas as médias mensais de chuva da estação meteorológica pluviométrica inserida 

no perímetro municipal de Guarapuava (Figura 20) conforme apresentado na Figura 21. A 

estação 02551010 está localizada na bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, com altitude de 1.058 m 

e é administrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) cujos dados disponíveis 

compreendem o período de janeiro de 1990 a dezembro de 2018. 

Figura 20: Estação Meteorológica Pluviométrica em Guarapuava 

 
Fonte: ANA, 2020. 
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Figura 21: Dados da Estação Meteorológica de Guarapuava 

 
Fonte: IAT, 2021. 

A seguir, apresenta-se o gráfico de precipitação pluviométrica mensal (mm) de Guarapuava (PR) 

– Figura 22. 
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Figura 22: Gráfico de Precipitação Pluviométrica Média Mensal (mm) de Guarapuava (PR) 

 
Fonte: Adaptado de ANA, 2020. 

Com base nos dados apresentados, os meses de janeiro e outubro compreendem o período 

mais chuvoso no município de Guarapuava (PR) cujas médias mensais se apresentaram com 

216,5 mm e 218,6 mm, respectivamente. Em contrapartida, o mês de agosto foi o que se 

observou o menor índice de 93,7 mm. Os dados também indicaram para uma média mensal de 

161,5 mm para o período anual. Ao todo, espera-se que chova o equivalente a 1.938 mm no 

período de um ano. 

Para estimar a intensidade de chuvas do município, recorre-se a uma fórmula denominada de 

“equação de chuvas intensas”, contendo constantes e variáveis conforme a região, apresentada 

no seguinte formato: 

𝑖𝑚á𝑥 =
𝐾 . 𝑇𝑅

𝑎

(𝑡 + 𝑏)𝑐
 

Na qual: 

I máx = intensidade pluviométrica (mm/h); 

TR = Tempo de Recorrência (anos); 

t = duração da chuva (min); 

K,a,b,c = constantes regionais. 

Alguns dos parâmetros podem ser obtidos pelo software Pluvio 2.1, que fornece as constantes 

para qualquer região do Brasil ao inserir dados como o nome da cidade desejada ou pela latitude 

e longitude do local, por interpolação dos dados. Dessa forma foi possível obter tais constantes 

para o município de Guarapuava, obtendo a seguinte equação de chuva intensa: 

𝑖𝑚á𝑥 =
1.039,680 . 𝑇𝑅

0,171

(𝑡 + 10,000)0,799
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Na qual: 

I máx = intensidade pluviométrica (mm/h); 

TR = Tempo de Recorrência (anos); 

t = duração da chuva (min). 

O Quadro 23 apresenta os dados de média das intensidades máximas de chuvas previstas para 

diferentes Durações (t) e Tempos de Recorrência (TR) no município de Guarapuava, conforme 

fórmula apresentada anteriormente. 

Quadro 23: Média da Intensidade Máxima de Chuvas– i (mm/min) – Guarapuava/PR, de 
acordo com a Duração (t) e o Tempo de Recorrência (TR). 

Intensidade de Chuvas – i (mm/h) 

Duração Tempo de Recorrência TR (anos) 

t (min) 1 2 5 10 25 50 100 

300 11 12 14 16 18 21 23 

240 13 14 17 19 22 25 28 

180 16 18 21 23 27 31 35 

120 21 24 28 32 37 42 47 

60 35 39 46 52 60 68 77 

45 42 48 56 63 73 83 93 

30 55 61 72 81 95 107 120 

15 79 89 105 118 138 155 175 

10 95 107 125 141 165 185 209 

5 119 134 157 177 207 233 263 
Fonte: Funpar, 2021. 

2.6.2. Tempo de Recorrência 

O tempo de recorrência, ou de retorno, é determinado pelo intervalo estimado entre ocorrências 

de mesma intensidade de chuva. Ou seja, admite-se um risco para os projetos de drenagem para 

um tempo de recorrência, geralmente determinado por lei ou por um plano diretor de drenagem 

urbana. 

A partir dos dados anteriormente apresentados, é possível elaborar o gráfico de intensidade x 

duração x frequência (IDF) ilustrado pela Figura 23. 
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Figura 23: Gráfico Intensidade X Duração x Frequência (IDF) de Guarapuava/PR. 

 
Fonte: Funpar, 2021. 
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 SISTEMA DE MICRODRENAGEM 

A microdrenagem urbana é definida como o sistema de condutos pluviais em nível de loteamento 

ou de rede primária urbana. O dimensionamento de uma rede de águas pluviais é baseado nas 

etapas de subdivisão da área e traçado, determinação das vazões que afluem à rede de 

condutos, dimensionamento da rede de condutos e dimensionamento das medidas de controle. 

São componentes básicos da microdrenagem: 

 Greide - é uma linha do perfil correspondente ao eixo longitudinal da superfície livre 
da via pública; 

 Guia - também conhecida como meio-fio, é a faixa longitudinal de separação do 
passeio com o leito viário, constituindo-se geralmente concreto argamassado, ou 
concreto extrusado e sua face superior no mesmo nível da calçada; 

 Sarjeta - é o canal longitudinal, em geral triangular, situado entre a guia e a pista de 
rolamento, destinado a coletar e conduzir as águas de escoamento superficial até 
os pontos de coleta;  

 Sarjetões - canal de seção triangular situado nos pontos baixos ou nos encontros 
dos leitos viários das vias públicas destinados a conectar sarjetas ou encaminhar 
efluentes destas para os pontos de coleta; 

 Bocas coletoras - também denominadas de bocas de lobo, são estruturas 
hidráulicas para captação das águas superficiais transportadas pelas sarjetas e 
sarjetões; em geral situam-se sob o passeio ou sob a sarjeta; 

 Galerias - são condutos destinados ao transporte das águas captadas nas bocas 
coletoras e ligações privadas até os pontos de lançamento ou nos emissários, com 
diâmetro mínimo de 0,40 m; 

 Condutos de ligação - também denominados de tubulações de ligação, são 
destinados ao transporte da água coletada nas bocas coletoras até as caixas de 
ligação ou poço de visita; 

 Poços de visita e ou de queda - são câmaras visitáveis situadas em pontos 
previamente determinados, destinadas a permitir a inspeção e limpeza dos 
condutos subterrâneos; 

 Trecho de galeria - é a parte da galeria situada entre dois poços de visita 
consecutivos; 

 Caixas de ligação - também denominadas de caixas mortas, são caixas de alvenaria 
subterrâneas não visitáveis, com finalidade de reunir condutos de ligação ou estes 
à galeria. 

 

2.7.1. Pavimentação 

Enquanto que parte da água pluvial que se precipita sobre um terreno se infiltra no solo ou 

evapora, a outra parcela significativa é escoada pelas ruas da malha urbana. De acordo com o 

Plano Diretor de Guarapuava, cujos dados foram atualizados em 2016, a taxa de cobertura de 

pavimentação (asfáltica e poliédrica) representa 52,2% das vias do município, o equivalente a 

uma extensão de 338.094,49 m do total de 647.834,49 m. As ruas não pavimentadas (leito 

natural ou cascalho) somam 309.740,0 m. Dados completos podem ser verificados no Quadro 

24 e na Figura 25. 
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Quadro 24: Pavimentação de Ruas de Guarapuava 
Pavimentação Extensão (m) Percentual 

Ruas Pavimentadas 338.094,49 52,19% 

Não Pavimentadas 309.740,00 47,81% 

Total 647.834,49 100,00% 
Fonte: PDMG, 2016. 

De acordo com dados disponíveis na plataforma do Paraná Interativo, é possível consultar a 

extensão e percentual de ruas pavimentadas por município, em tempo real e mais 

detalhadamente. No caso de Guarapuava, o município apresenta os seguintes dados 

consultados em janeiro de 2021 (Quadro 25). 

Quadro 25: Pavimentação de Ruas de Guarapuava (Paraná Interativo) 
Pavimentação Extensão (m) Percentual 

Asfalto 588.927,92 82,80% 

Pedra Irregular 16.383,04 2,30% 

Leito Natural 102.868,18 14,46% 

Sem Informação 3.122,27 0,44% 

Total 711.301,41 100,00% 
Fonte: Paraná Interativo, 2021. 

 

Figura 24: Ruas Pavimentadas, Pedra Irregular e de Leito Natural. 

   
Fonte: Funpar, 2021. 
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Figura 25: Pavimentação Existente – Distrito Sede de Guarapuava (2016)  

 
Fonte: PDMG, 2016. 
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2.7.2. Partes Constituintes da Microdrenagem Convencional 

Após o escoamento superficial por ruas pavimentadas, as águas pluviais são captadas por 

elementos constituintes da microdrenagem, a começar pelas meios-fios/sarjetas, caixas 

coletoras conhecidas como bocas-de-lobo, galerias pluviais subterrâneas, e finalmente, corpos 

hídricos receptores.  

Em visita, observou-se que as bocas de lobo são construídas em alvenaria tijolo maciço revestida 

com argamassa de cimento e areia, lastro de concreto e tampa de concreto armado; passeio ou 

piso de concreto ou concreto moldado e acabamento convencional, não armado; guias (meio-

fio) e sarjetas conjugados de concreto moldado in loco; grelhas para galerias de águas pluviais 

de ferro; e, redes coletoras de águas pluviais de tubo de concreto. 

  

2.7.2.1. Meios-Fios / Calçadas 

A Figura 26 ilustra os meios-fios e as calçadas no município de Guarapuava. 

Figura 26: Meios-Fios / Calçadas 

  
Fonte: Funpar, 2021. 

2.7.2.2. Guias/Sarjetas 

A Figura 27 ilustra as guias e sarjetas do município de Guarapuava. Não foi observado acúmulo 

de resíduos e vegetação nestas estruturas que possam obstruir por completo as estruturas e 

serem prejudiciais à eficiência do sistema. 

 



 
 

             

                                           

 
 

68 

Plano Municipal de Drenagem 

RELATÓRIO TÉCNICO I 

Figura 27: Guias e Sarjetas em Guarapuava. 

  
Fonte: Funpar, 2021. 

2.7.2.3. Bocas-de-Lobo 

As bocas de lobo são dispositivos semelhantes a caixas coletoras de águas pluviais que, por sua 

vez, se precipitam sobre a malha urbana e são então escoadas pelas ruas e guias. Elas podem 

ser classificas em sarjetas, de guias chapéu, com ou sem grelhas, com ou sem depressão, 

múltiplas ou simples. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – 

SNIS (2020), existem 3.700 bocas de lobo e 1.500 bocas de leão ou bocas-de-leão múltiplas, 

embora o Município de Guarapuava não tenha o cadastro georreferenciado das mesmas. No 

município existem 6.520 poços de visitas (PV’s). O Anexo A apresenta todos os indicadores e 

informações dispostas do SNIS. 

A seguir, exemplos de bocas-de-lobo encontradas no Município de Guarapuava (Figura 28). 

Figura 28: Exemplos de Bocas-de-lobo em Guarapuava. 
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Fonte: Funpar, 2021. 

Também foram observadas poucas bocas de lobo em más condições, com grelhas quebradas 

ou parcialmente ou integralmente obstruídas. Vale destacar que é importante levar em conta o 

encaixe de grades que impossibilitam ou inviabilizam a manutenção das bocas de lobo (Figura 

29). 
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Figura 29: Bocas-de-lobo em má conservação ou chumbadas  

  

  

 

 

Fonte: Funpar, 2021. 
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2.7.2.4. Galerias Subterrâneas e Caixas de Ligação 

As galerias subterrâneas podem ser classificadas conforme sua dimensão, com diâmetros de 

0,40 m a 1,5 m.  

Após as águas pluviais serem escoadas pelas galerias subterrâneas, são encaminhadas para os 

rios e córregos urbanos nos pontos chamados de exutórios (Figura 30). A Prefeitura Municipal 

de Guarapuava não possui cadastro de drenagem urbana existente. 

Há um cadastro preliminar da rede de drenagem realizado pela Companhia de Saneamento do 

Paraná (SANEPAR) com o intuito de cadastrar a rede de abastecimento público de água potável 

e do sistema de esgotamento sanitário que interferem com o sistema de drenagem pluvial. 

Figura 30: Galerias subterrâneas pluviais urbanas. 

  
Fonte: Funpar, 2021. 

2.7.3. Sistema de Operação e Manutenção da Rede de Drenagem 

A operação do sistema de drenagem do município de Guarapuava é de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Viação Obras e Serviços Urbanos com o apoio da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente para a limpeza preventiva das sarjetas e bocas-de-lobo. 

De acordo com o SNIS (2020), a equipe alocada para os serviços de drenagem é composta por 

vinte (20) funcionários para execução de serviços de manutenção ou recuperação de sarjetas, 

manutenção ou recuperação estrutural de redes e canais, limpeza e desobstrução de redes e 

canais fechados, limpeza de bocas-de-lobo e poços de visitas, dragagem ou desassoreamento 

de canais abertos, e limpeza das margens de cursos d’água naturais e de lagos.  

Não há um cronograma com frequência e locais para atendimento, ou seja, não realiza a 

manutenção e limpeza preventiva do sistema de drenagem urbana, atendendo programação 

específica. 

Resíduos sólidos provenientes da limpeza pontual das galerias subterrâneas de drenagem 

urbana são destinados ao aterro sanitário. Dados quantitativos de geração destes resíduos são 

inexistentes, uma vez que não se constituem por atividades rotineiras. 
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2.7.4. Implantação de Loteamentos e Fiscalização 

De acordo com a Lei Municipal Complementar Nº 66/2016 que trata sobre o Código de Obras do 

Município, para a aprovação e implantação de novos loteamentos e abertura de ruas é 

necessária a apresentação dos projetos estruturais, inclusive de rede de drenagem urbana para 

o Departamento de Aprovação de Projetos (DEAPRO), da Secretaria Municipal de Habitação e 

Urbanismo. Para a microdrenagem, há uma exigência de que o Tempo de Recorrência nos 

cálculos dos memoriais descritivos dos projetos seja de 10 anos, cuja intensidade de chuva é de, 

aproximadamente, 157 mm/h para uma duração de 5 minutos, por meio da equação de chuvas 

intensas de Guarapuava. 

Os projetos para a implantação de novos loteamentos passam pela vistoria, análise, aprovação 

e fiscalização averiguando-se a drenagem do local entre outros aspectos, sob responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. 

Quanto às obras de drenagem a serem executadas pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços 

Públicos e Meio Ambiente, adota-se o padrão de 50 anos para o tempo de recorrência, cuja 

intensidade de chuva é de, aproximadamente, 233 mm/h para uma duração de 5 minutos, por 

meio da equação de chuvas intensas de Guarapuava. 

A fiscalização é feita pela Divisão de Fiscalização de Obras subordinada à DEAPRO subordinada 

à Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo. Conta também com o apoio do Departamento 

de Licenciamento e Fiscalização Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

2.7.5. Separação entre os Sistemas de Drenagem e Esgotamento Sanitário 

O município de Guarapuava conta com atendimento de rede separadora de esgotamento 

sanitário. Esta situação traz benefícios para o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas, uma vez que com a rede de esgotamento sanitário disponível, os usuários são 

obrigados a realizar ligação na rede, e não no sistema de coleta de águas pluviais. Além disso, 

reduz os custos de tratamento do esgoto doméstico por metro cúbico. Entretanto, há 

possibilidade de convergência entre os dois sistemas em alguns trechos como nos locais que 

não possuem rede de esgoto ou que não é possível o sistema de galeria pluvial. 

Foram observados pontos de lançamento irregular em alguns bairros de Guarapuava como 

Jardim das Américas, Vila São Vicente e Concórdia. Também foram identificados focos de 

resíduos sólidos próximos aos corpos hídricos (
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Figura 31). 
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Figura 31: Convergência dos Sistemas de Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e de 
Drenagem Urbana. 

Jardim das Américas  

  

  

  

Vila São Vicente  
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Concórdia  

  

  
Fonte: Funpar, 2021. 
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 SISTEMA DE MACRODRENAGEM 

A macrodrenagem envolve os sistemas coletores de diferentes sistemas de microdrenagem. 

Quando é mencionado o sistema de macrodrenagem, as áreas envolvidas são de pelo menos 2 

km² ou 200 ha, embora estes valores não devam ser tomados como absolutos porque a malha 

urbana pode possuir as mais diferentes configurações. O sistema de macrodrenagem deve ser 

projetado com capacidade superior ao de microdrenagem, com riscos de acordo com os 

prejuízos humanos e materiais potenciais. 

Os rios geralmente possuem dois leitos: o leito menor, onde a água escoa na maior parte do 

tempo; e o leito maior, que pode ser inundado de acordo com a intensidade das chuvas. O 

impacto devido à inundação ocorre quando a população ocupa o leito maior do rio, ficando sujeita 

a inundações. 

Também são componentes básicos da macrodrenagem:  

 Emissários - sistema de condução das águas pluviais das galerias até o ponto de 
lançamento; 

 Dissipadores - são estruturas ou sistemas com a finalidade de reduzir ou controlar 
a energia no escoamento das águas pluviais, como forma de controlar seus efeitos 
e o processo erosivo que provocam; 

 Bacias de drenagem - é a área abrangente de determinado sistema de drenagem. 

Levando em consideração os componentes do sistema de microdrenagem urbana, pode-se 

considerar as vias públicas e consequentemente as sarjetas, uma das partes mais significativas 

no escoamento superficial das águas pluviais, uma vez que a maioria das águas que precipitam 

nos lotes vão para estas vias e escoam para as captações (bocas de lobo) e depois para os 

cursos d’água. 

A seguir, são apresentadas as principais bacias hidrográficas circunscritas no município de 

Guarapuava. 

 

2.8.1. Bacias Hidrográficas 

A área do município de Guarapuava pertence parcialmente à Unidade Hidrográfica do Iguaçu 

(79,71%), do Rio Ivaí (19,25%) e do Piquiri (1,04%) – pertencentes à Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraná –, sendo compostos pelas seguintes bacias hidrográficas: 

 Unidade Hidrográfica do Iguaçu: Cavernoso, Coutinho, Rio das Pedras, Bananas, 
Pinhão e Área de Contribuição (AC) do Rio Jordão; 

 Unidade Hidrográfica do Ivaí: Cachoeira, Rio da Barra Grande, São João e Rio dos 
Patos; e, 

 Unidade Hidrográfica do Piquiri: Piquiri. 

 
A Figura 32 apresenta as bacias hidrográficas presentes no Município de Guarapuava. 
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Figura 32: Bacias Hidrográficas do Município de Guarapuava. 

 
Fonte: Funpar, 2021 
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O Quadro 26 relaciona as bacias hidrográficas circunscritas no município de Guarapuava com 

parâmetros de área da bacia, área pertencente ao Município em quilômetros e percentual. As 

duas grandes Bacias do Município de Guarapuava se referem à AC do Rio Jordão (20,56%) e a 

do Coutinho (19,55%). 

Quadro 26: Bacias Hidrográficas presentes no Município de Guarapuava. 

Bacia Hidrográfica Área (km²) 
Área no Município 

(km²) 
Percentual no 

Município 

AC do Rio Jordão 983,179 726,506 20,56% 

Bananas 439,307 285,207 8,07% 

Cachoeira 1.432,522 381,734 10,80% 

Cavernoso 2.924,683 200,327 5,67% 

Coutinho 760,056 690,831 19,55% 

Pinhão 1.237,301 552,679 15,64% 

Piquiri 2.119,032 36,639 1,04% 

Rio da Barra Grande 1.926,255 55,914 1,58% 

Rio das Pedras 365,071 365,071 10,33% 

Rio dos Patos 1.722,968 75,339 2,13% 

São João 731,340 162,747 4,61% 

Total 14.641,715 3.532,994 100,00% 
Fonte: Funpar, 2021. 

Em complementação, o Quadro 27 apresenta os principais afluentes das bacias hidrográficas 

em questão no município de Guarapuava ilustrados na Figura 33. 

Quadro 27: Principais Afluentes das Bacias Hidrográficas. 
Bacias 

Hidrográ-
ficas 

Hidrografia Principal 

Área de 
Contribuição 

Direta do 
Rio Jordão 

Arroio Cambará; Arroio Capão da Madeira; Arroio Capão Vargem; Arroio da Casa Nova; 
Arroio da Divisa; Arroio das Águas Belas; Arroio do Banhado; Arroio do Capão Raso; 
Arroio do Passo Grande; Lajeado dos Porcos; Rio Bananas; Rio Bananas; Rio Buriti; Rio 
Cachoeirinha; Rio Cadeado; Rio Campo Real; Rio Cascavel; Rio Charquinho; Rio 
Coitinho; Rio Combrão; Rio da Divisa; Rio da Lagoa; Rio da Melancia; Rio das Mortes; 
Rio do Aterrado; Rio Jordão; Rio Lontrão; Rio Pai Jordão; Rio Quebra Joelho; Rio Rincão; 
Rio Taguá. 

Bananas 
Rio Lajeado Grande; Rio do Bugre; Rio da Divisa; Rio das Almas; Rio das Mortes; Rio 
Bananas; Rio Iratim. 

Cachoeira 

Arroio Antinha; Arroio Banhado Vermelho; Arroio Campina Bonita; Arroio da Areia; Arroio 
do Forno; Arroio do Roberto; Arroio dos Pombos; Arroio Fundo; Arroio Panela; Arroio 
Santa Cruz; Rio Cachoeira; Rio da Barra; Rio das Marrecas; Rio do Corvo; Rio do 
Gelinski; Rio do Paiol Velho; Rio Ivaí; Rio Jacu; Rio Lajeado; Rio Lavras; Rio Meio; Rio 
Pessegueiro; Rio Romão; Rio São Francisco; Rio Turvo; Rio Xaxim 

Cavernoso 

Alves Pires; Amarelas; Amola Faca; Araras; Armazém Velho; Aterrado Alto; Bananeiro; 
Banhado; Barra Grande; Barreiro; Barrinha; Barro Preto; Bebinha; Boca Apertada; 
Bonito; Boqueirão; Bordelas; Bracatinga; Cachoeira; Campo Alto; Campo do Bugre; 
Canela; Canhada Funda; Cantagalinho; Cantagalo; Capinzal; Carazinho; Carneiros; 
Casas; Caveira; Cavernoso; Chiquito; Cinato; Consolo; Destacado; Diamante; Diogos; 
Divisa; Dois Passos; Donatos; Embú; Enlaça; Faxinal; Fritz; Gavião; Guarani; 
Guarapuavinha; Igrejinha; Inocêncio; Invernada; Joaquim; Velho; Juquiá; Lage; Lajeado 
Raso; Lenha; Logrador; Manada de Burro; Marquat; Marreco; Meio; Mirim; Morro Branco; 
Novo; Palanque; Passarinhos; Passo do Velho; Passo Grande; Passo Liso; Passo Novo; 
Pau de Lenha; Pedregulho; Pedrosos; Peludo; Penteados; Pinhal Preto; Pinheiro Torto; 
Poço; Poço do Banhado; Pote; Pounski; Quebra Queixo; Rafael; Restinga Grande; 
Rondinha; Sales; Santa Marta; São Pedro; Sepultura; Serra Velha; Sete Fôlegos; 
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Bacias 
Hidrográ-

ficas 
Hidrografia Principal 

Socorro; Tafona; Tapera; Taperinha; Tarumã; Três Palmeiras; Usina; Vacariano; 
Vargem; Vila Nova; Virmond; Xavier; e Xaxim. 

Coutinho 

Arroio Aterrado Alto; Arroio Bom Retiro; Arroio do Tanque; Arroio Gramados; Arroio 
Manjolo; Rio Butiá; Rio Campo Novo; Rio Coitinho; Rio Corvinho; Rio da Divisa; Rio da 
Estrela; Rio da Fazendinha; Rio do Baú; Rio do Faxinal; Rio do Veado; Rio dos Fueros; 
Rio Lanceta; Rio Maracujá; Rio Passo Ruim; Rio Rincão da Canoa; Rio Taquaruçu. 

Pinhão 

Arroio Aboboreira; Arroio do Lustosa; Arroio do Meio; Arroio dos Carvalhos; Arroio 
Faxinalzinho; Arroio Invernada; Arroio; Lajeado Bonito; Rio Boa Sorte; Rio Boi Carreiro; 
Rio Butiá; Rio da Tapera; Rio das Porteiras; Rio Descadeirado; Rio do Faxinal; Rio do 
Pinho; Rio do Sabiá; Rio Faxinal; Rio Irati; Rio Jordão; Rio Lagoão; Rio Laranjal; Rio 
Manequinho; Rio Passo do Tombo; Rio Pinhão; Rio Poço Bonito; Rio Poço Grande; Rio 
São Jerônimo; e Rio Socorro. 

Piquiri 

Água Doce; Arroio Água Vermelha; Arroio Alegre; Arroio Araca; Arroio Barra da Canoa; 
Arroio Barra Grande; Arroio Barreiro; Arroio Barrinha; Arroio Brandão; Arroio Caçador; 
Arroio Cambuta; Arroio Casa Velha; Arroio Chaves; Arroio Chupador; Arroio Custódio; 
Arroio da Barra; Arroio da Lontra 
Arroio da Paca; Arroio do Fermino ou Delgado; Arroio do Maciel; Arroio do Paiol; Arroio 
do Pinho; Arroio do Portão; Arroio Guabiroba; Arroio Jaguatirica; Arroio Limeira; Arroio 
Mandacaia; Arroio Patativa; Arroio Prainhas; Arroio Sabugueiro; Arroio Seco; Arroio Sete 
Saltos; Arroio Soco; Arroio Vau Bravo; Arroio Xerê; Córrego da Pedra; Córrego 
Queimada; Rio Água Fria; Rio Anta Gorda; Rio Araguai; Rio Araguaia; Rio Bandeira; Rio 
Barreirinho; Rio Barreiro Grande; Rio Bonito; Rio Buriti; Rio Cabucica; Rio Caçador; Rio 
Cambara, Rio Cambé Iguaçu, Rio Capivara, Rio Chapéu de Sol. Rio da Barra, Rio da 
Casa, Rio das Antas; Rio das Pedras; Rio do Forno; Rio do Pedro; Rio do Pito; Rio do 
Tombo; Rio Feio; Rio Grongoró; Rio Guampará; Rio Guaraipó; Rio Jacutinga; Rio Juti; 
Rio Liso; Rio Logrador; Rio Novo; Rio Ouro Verde; Rio Paiquerê; Rio Pinhalzinho; Rio 
Piquiri; Rio Pocinhos ou Corrente; Rio Salgado; Rio Santa Maria; Rio Santo Antonio; Rio 
São José; Rio São Manuel; Rio Taquarova; e Rio Tigre. 

Rio da Barra 
Grande 

Arroio Água Fria; Arroio Água Morna; Arroio Água Parada; Arroio Barra Seca; Arroio 
Campinas Belas; Arroio Cavoção; Arroio Chupador; Arroio do Saltinho; Arroio dos 
Andrades; Arroio dos Farias; Arroio Grande; Arroio Iratim; Arroio Lajeadinho; Arroio 
Laranjeira; Arroio Monjolo Velho; Arroio Sabão; Arroio Vorá; Rio Água Parada; Rio Areão; 
Rio Barra Bonita; Rio Barra do Doutor; Rio Cachoeira; Rio Cadeadinho; Rio Cava 
Grande; Rio Cavinha; Rio da Barra da Areia; Rio da Barra Grande; Rio da Saudade; Rio 
da Vergonha; Rio do Meio; Rio dos Índios; Rio Figueira; Rio Guavirova; Rio Ivaí; Rio 
Ivaízinho ou Empocado; Rio Jacutinga; Rio São João; Rio São Pedro; e Rio Tateto. 

Rio das 
Pedras 

Rio Campinas; Rio das Mortes; Rio das Pedras; Rio das Pombas; e Rio do Cachorro. 

Rio dos 
Patos 

Arroio Água Podre; Arroio Barra Mansa; Arroio Barreirinho; Arroio Boa Vista; Arroio 
Bonito; Arroio Cerro Azul; Arroio da Ronda; Arroio Daciuk; Arroio do Barro Branco; Arroio 
do Passarinho; Arroio do Pinhalzinho; Arroio do Quinco; Arroio dos Bobatos; Arroio dos 
da Luz; Arroio dos Lemos; Arroio dos Lisboas; Arroio Faxinal dos Antônios; Arroio 
Guabiroba; Arroio Jacutinga; Arroio Lajeadinho; Arroio Lajeado; Arroio Manduri; Arroio 
Melner; Arroio Paiol; Arroio Paredão; Arroio Passo do Gramado; Arroio Paulista; Arroio 
São Pedro; Arroio Três Monjolos; Arroio Xaxim; Laejado Barreira; Rio Alagado; Rio 
Bananal; Rio Barreiro; Rio Barreiro; Rio Bonito; Rio Bonsucesso; Rio Branco; Rio 
Cachoeira; Rio da Areia; Rio da Esperança; Rio da Ponte Alta; Rio da Prata; Rio da Terra 
Cortada; Rio do Cadeado Grande; Rio do Canhadão; Rio do Cobre; Rio do Couro; Rio 
dos Antônios; Rio dos Coxas; Rio dos Melos; Rio dos Patinhos; Rio dos Patos; Rio 
Guabiroba; Rio Guamiranga; Rio Ivaí; Rio Lajeado; Rio Marcondes; Rio Papanduva; Rio 
Pinhal Preto; Rio São João; Rio Sururuca; Rio Taboãozinho; e Rio Valeiros; 

São João 
Anta Gorda; Areia; Barra Grande; Bracatinga; Cachoeira Branca; Charqueada; Relógio; 
São João; Xaxim 

Fonte: Funpar, 2021. 
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Figura 33: Hidrografia Principal do Município de Guarapuava 

 
Fonte: Funpar, 2021. 
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Quanto à geologia do Município de Guarapuava, o que predomina é o Grupo São Bento, 

constituída por extensos derrames de rochas ígneas, predominando basaltos, de idade jurássica-

cretácica. O Membro Nova Prata é formado por rochas ígneas, variando de básicas a ácidas, 

compreendendo basaltos pórfiros, dacitos, riodacitos e riólitos (Figura 34). 

Figura 34: Geologia do Município de Guarapuava 

 
Fonte: Funpar, 2021. 
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A seguir, apresenta-se a Figura 35 que define os diferentes usos do solo do município de 

Guarapuava: Cobertura Floresta; Reflorestamento; Pastagem e Campo; Agricultura e Uso Misto 

Figura 35: Usos do Solo no Município de Guarapuava 

 
Fonte: Funpar, 2021. 
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Com base nos dados apresentados na Figura 35, é possível obter o percentual da área ocupada 

de cada uma das bacias hidrográficas, considerando o recorte geográfico do Município de 

Guarapuava. No Quadro 28, é possível verificar os dados de uso e ocupação do solo por bacia 

hidrográfica do município de Guarapuava, em km². 

Quadro 28: Uso e Ocupação do Solo das Bacias Hidrográficas de Guarapuava (km²) 

Bacia Hidrográfica 
Cobertura 
Florestal 

Refloresta-
mento 

Pastagem e 
Campo 

Agricultura Uso Misto 

AC do Rio Jordão 21 14 131 524 39 

Bananas 0 38 60 187 0 

Cachoeira 28 43 301 8 0 

Cavernoso 4 0 0 196 0 

Coutinho 101 30 52 506 1 

Pinhão 280 0 10 260 3 

Piquiri 0 13 0 23 0 

Rio da Barra Grande 0 15 41 0 0 

Rio das Pedras 23 8 245 88 1 

Rio dos Patos 0 2 0 74 0 

São João 0 18 112 33 0 

Fonte: Funpar, 2021. 

Na Figura 36, os dados são apresentados em percentuais. Nota-se a evidente presença de área 

urbana (5,3%), ou seja, de uso misto, localizada sobre a área de contribuição da bacia 

hidrográfica do Rio Jordão, onde ficam situados os Distritos de Guarapuava, quase em sua 

totalidade, e Entre Rios, parcialmente. 

Figura 36: Uso e Ocupação do Solo das Bacias Hidrográficas de Guarapuava 

 
Fonte: Funpar, 2021. 



 
 

             

                                           

 
 

84 

Plano Municipal de Drenagem 

RELATÓRIO TÉCNICO I 

Figura 37: Hidrografia do Distrito de Guarapuava 

 
Fonte: Funpar, 2021. 
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Figura 38: Subbacias Hidrográficas do Distrito de Guarapuava 

 
Fonte: Funpar, 2021. 
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A seguir, apresentam-se os diagramas unifilares dos principais rios que compõem a 

macrodrenagem do Distrito de Guarapuava, contendo informações de área e comprimento da 

rede principal contribuinte. 

Figura 39: Diagramas Unifilares das Bacias Hidrográficas do Distrito de Guarapuava. 
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(Continuação) 

 
Fonte: Funpar, 2021. 

Esses dados servem de base para o estudo hidráulico, bem como o cálculo do tempo de 

concentração das bacias hidrográficas e de vazão de cheias (ou de pico), detalhados a seguir. 

Nota-se que alguns dos afluentes do Rio Cascavel presentes na malha urbana tiveram suas 

margens aterradas ou retificadas para a ocupação urbana na sede do Município de Guarapuava, 

como o Arrio Central e Arroio do Pocinho (Figura 40). 
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Figura 40: Trechos de Rios Segmentados/Canalizados. 

 
Fonte: Funpar, 2021. 
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 ESTUDO HIDRÁULICO 

O estudo hidráulico de uma determinada região é importante na medida em que transforma a 

intensidade de chuvas em vazão, auxiliando no processo de identificação de falhas ou de pontos 

defeituosos no sistema de drenagem urbana e análise do mesmo. Dessa forma, reserva-se um 

capítulo para o estudo hidráulico das bacias hidrográficas circunscritas no Município de 

Guarapuava. 

 

2.9.1. Tempo de Concentração 

O tempo de concentração é resultante do tempo em que uma gota d’água leva para percorrer do 

ponto mais afastado da bacia ao ponto do exutório (ou da seção de controle). Há diversos 

métodos possíveis para a determinação do tempo de concentração de uma determinada bacia 

hidrográfica. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT 

(2005), recomenda-se utilizar as equações de Kirpich modificada e a de George Ribeiro por se 

aplicarem facilmente a diferentes tamanhos de bacias hidrográficas. A seguir, apresentam-se as 

equações dos métodos anteriormente descritos. 

Equação de Kirpich Modificada (DNIT, 2005): 

𝑡𝑐 = 1,42. (
𝐿3

𝐻
)

0,385

 

Na qual: 

tc = tempo de concentração (horas); 

L = comprimento do curso d’água (km); e 

H = desnível máximo (m). 

Equação de George Ribeiro (DNIT, 2005): 

𝑡𝑐 =
16 𝐿

(1,05 − 0,2𝑝𝑟). (100𝐼)0,04
 

Na qual: 

tc = tempo de concentração (min); 

L = comprimento do curso d’água (km); 

I = declividade (m/m); e 

pr = parâmetro dado pela porção da bacia coberta por vegetação. 
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Quadro 29: Tempo de Concentração (Tc) 

Nº 
Bacias 

Hidrográficas 
Área 
(km²) 

Área 
Urbanizada 

(%) 

Extensão 
Talvegue 
Principal 

(m) 

Altitude 
Mínima 

(m) 

Altitude 
Máxima 

(m) 

Tempo de 
Concentração 

– Kirpich 
Modificado 

(min) 

Tempo de 
Concentração 

– George 
Ribeiro (min) 

1 Cascavel 79,97 42,7% 18.774,00 1.170 927 304,05 317,85 

2 
Arroio Barro 

Preto 
3,24 95,5% 3.209,84 1.105 1.015 57,95 47,34 

3 
Arroio da 
Caveira 

0,79 39,0% 1.133,60 1.051 1.013 24,27 18,62 

4 
Arroio da 

Chácara 2 
2,77 35,8% 1.390,01 1.065 957 20,55 22,23 

5 
Arroio do 

Carro 
Quebrado 

11,28 90,9% 6.706,89 1.140 1.015 119,61 101,44 

6 
Arroio do 
Engenho 

9,04 90,3% 5.420,66 1.135 1.011 93,82 81,41 

7 
Arroio do 
Monjolo 

14,76 26,6% 8.281,38 1.158 1.033 152,59 144,31 

8 
Arroio 

Esperança 
0,82 12,0% 2.609,62 1.077 932 37,97 44,60 

9 
Arroio 

Invernada 
1,19 68,2% 1.738,64 1.077 1.014 32,74 26,79 

10 Arroio Olarias 2,11 29,7% 2.880,44 1.079 933 42,45 47,49 

11 C1 0,70 72,3% 210,81 1.082 1.025 2,98 2,97 

12 C2 0,94 41,2% 1.063,18 1.073 1.019 19,69 17,10 

13 C3 0,97 91,4% 1.447,53 1.074 1.019 27,92 21,26 

14 C4 0,33 81,6% 247,62 1.050 1.014 4,28 3,51 

15 C5 0,11 31,1% 281,88 1.029 1.013 6,79 4,61 

16 C6 0,44 47,4% 1.418,85 1.035 1.013 38,82 23,61 

17 C7 1,06 46,4% 1.390,01 1.065 1.012 27,03 22,36 

18 C8 1,46 91,3% 1.592,77 1.069 1.011 30,55 23,44 

19 C9 0,16 0,0% 487,72 1.033 1.011 11,31 8,64 

20 C10 0,40 0,0% 1.066,55 1.044 1.010 23,61 19,17 
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Nº 
Bacias 

Hidrográficas 
Área 
(km²) 

Área 
Urbanizada 

(%) 

Extensão 
Talvegue 
Principal 

(m) 

Altitude 
Mínima 

(m) 

Altitude 
Máxima 

(m) 

Tempo de 
Concentração 

– Kirpich 
Modificado 

(min) 

Tempo de 
Concentração 

– George 
Ribeiro (min) 

21 C11 0,06 0,0% 309,26 1.017 970 4,99 5,22 

22 C12 0,06 0,0% 329,13 1.022 941 4,35 5,45 

23 C13 0,05 0,0% 390,59 1.026 938 5,13 6,49 

24 C14 0,04 0,0% 489,23 1.026 938 6,66 8,20 

25 C15 0,36 0,0% 1.168,08 1.062 934 15,74 19,98 

26 Arroio Central 2,36 100,0% 1.507,13 1.140 1.033 22,64 21,23 

27 
Arroio do 
Pocinho 

2,93 98,9% 2.517,00 1.135 1.044 43,57 36,51 

Fonte: Funpar, 2021. 

Nota-se que a diferença entre os dois métodos para o cálculo do tempo de concentração é 

menor, quando se trata de bacias hidrográficas menores. Tendo em vista que o método de 

George Ribeiro aborda questões de uso e ocupação do solo, será aplicado para o presente 

estudo. 

 

2.9.2. Vazão de Pico 

2.9.2.1. Método Racional 

Para o cálculo da vazão de pico foi utilizado o método racional que se aplica em bacias 

hidrográficas até 4 km²: 

𝑄 =  0,278 . 𝐶. 𝑖. 𝐴 

Na qual: 

Q = vazão de pico (m³/s); 

C = coeficiente de escoamento superficial (adimensional); 

i = intensidade de chuva (mm/h); e, 

A = área da bacia (km²). 

Para o método racional, os índices dos coeficientes de escoamento são observados em função 

da ocupação da bacia hidrográfica conforme Quadro 30 e do tempo de recorrência por meio da 

seguinte equação (SÃO PAULO, 2012): 

𝐶𝑇 =  0,8. 𝑇0,1. 𝐶10 
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Na qual: 

CT = coeficiente de escoamento superficial para o período de retorno T, em anos; 

C10 = coeficiente de escoamento superficial para período de retorno de 10 anos; 

T = tempo de recorrência (anos). 

Quadro 30: Valores de Coeficientes de Escoamento para Tempo de Recorrência (TR)= 10 
anos 

Zonas 
Coeficiente de 

Escoamento (C) 

Edificação muito densa: Partes centrais, densamente construídas de uma 
cidade com ruas e calçadas pavimentadas. 

0,70 – 0,95 

Edificação não muito densa: Parte adjacente ao centro, de menos 
densidade de habitações, mas com ruas e calçadas pavimentadas. 

0,60 – 0,70 

Edificações com poucas superfícies livres: Partes residenciais com 
construções cerradas, ruas pavimentadas. 

0,50 – 0,60 

Edificações com muitas superfícies livres: Partes residenciais com ruas 
macadamizadas ou pavimentadas. 

0,25 – 0,50 

Subúrbios com alguma edificação: Partes de subúrbios com pequena 
densidade de construção. 

0,10 – 0,25 

Mata, parques e campos de esporte: Partes rurais, áreas verdes, superfícies 
arborizadas, parques ajardinados, campos de esporte sem pavimentação. 

0,05 – 0,20 

Fonte: WILKEN, 1978. 

Importante ressaltar a necessidade da determinação do grau de urbanização das bacias 

hidrográficas de modo a ser possível estimar o coeficiente de escoamento para a bacia em 

questão. Portanto, aplica-se a seguinte equação (SÃO PAULO, 2012): 

𝐶 =  
1

𝐴
∑ 𝐶𝑖. 𝐴𝑖 

Na qual: 

C = coeficiente médio de escoamento superficial (adimensional); 

A = área de drenagem da bacia; 

Ci = coeficiente de escoamento superficial correspondente à ocupação “i”; e 

Ai = área da bacia correspondente à ocupação “i”. 

Os coeficientes de escoamento superficial encontram-se calculados no Quadro 31. Para fator de 

segurança, serão adotados os coeficientes mais altos, ou seja, para chuvas cujo tempo de 

recorrência é de 100 anos, detalhado pela seguinte equação: 

𝐶𝑇 =  0,8. 𝑇0,1. 𝐶10 

Na qual: 

CT = coeficiente de escoamento superficial para o período de retorno T, em anos; 

C10 = coeficiente de escoamento superficial para período de retorno de 10 anos; 

T = tempo de recorrência (anos). 
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Quadro 31: Coeficientes de Escoamento Superficial em função do Tempo de Recorrência 
– Método Racional. 

Coeficiente de Escoamento em função do Tempo de Recorrência – M. Racional 

Tempo de Concentração - tc (min) 
Tempo de Recorrência - TR (anos) 

1 2 5 10 25 50 100 

Rio Cascavel 0,36 0,39 0,43 0,46 0,50 0,54 0,58 

Barro Preto 0,62 0,66 0,73 0,78 0,85 0,91 0,98 

Arroio da Caveira 0,35 0,37 0,41 0,44 0,48 0,51 0,55 

Arroio Chácara 0,33 0,36 0,39 0,42 0,46 0,49 0,53 

Arroio Carro Quebrado 0,60 0,64 0,70 0,75 0,82 0,88 0,95 

Arroio do Engenho 0,59 0,64 0,70 0,75 0,82 0,88 0,94 

Arroio do Monjolo 0,29 0,31 0,34 0,36 0,40 0,43 0,46 

Arroio da Esperança 0,22 0,23 0,26 0,27 0,30 0,32 0,35 

Arroio Invernada 0,49 0,52 0,57 0,61 0,67 0,72 0,77 

Arroio Olarias 0,30 0,32 0,36 0,38 0,42 0,45 0,48 

C1 0,51 0,54 0,60 0,64 0,70 0,75 0,80 

C2 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 0,53 0,57 

C3 0,60 0,64 0,70 0,75 0,83 0,89 0,95 

C4 0,55 0,59 0,65 0,69 0,76 0,82 0,87 

C5 0,31 0,33 0,36 0,39 0,43 0,46 0,49 

C6 0,39 0,42 0,46 0,49 0,53 0,57 0,61 

C7 0,38 0,41 0,45 0,48 0,53 0,57 0,61 

C8 0,60 0,64 0,70 0,75 0,83 0,88 0,95 

C9 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,25 

C10 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,25 

C11 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,25 

C12 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,25 

C13 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,25 

C14 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,25 

C15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,25 

Arroio Central 0,64 0,69 0,75 0,81 0,88 0,95 1,00 

Arroio do Pocinho 0,63 0,68 0,75 0,80 0,88 0,94 1,00 

Fonte: Funpar, 2021. 

2.9.2.2. Método I-Pai-Wu 

Segundo São Paulo (1999), o método I-Pai-Wu constitui-se num método de aprimoramento do 

método racional, podendo ser aplicado para bacias com áreas de até 200 km². Para o cálculo da 

vazão de pico foi utilizado tal método para bacias hidrográficas de 4 km² a 200 km²: 

𝑄 =  0,278 . 𝐶𝑓 . 𝑖. 𝐴0,9. 𝐾 

Na qual: 

Q = vazão de pico (m³/s); 

Cf = coeficiente de escoamento superficial (adimensional); 
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i = intensidade de chuva (mm/h); 

A = área da bacia (km²); e 

K = coeficiente de distribuição espacial da chuva 

Para este método, o coeficiente de escoamento superficial é ajustado em função do fator de 

forma e do coeficiente de compacidade da bacia hidrográfica em vista, por meio da seguinte 

equação: 

𝐶𝑓 =  
2

1 + 𝐾𝑓
.

𝐶𝑖

𝐾𝑐
 

Na qual: 

Cf = coeficiente de escoamento superficial ajustado (adimensional); 

Ci = coeficiente de escoamento superficial (adimensional) - Quadro 14; 

Kf = fator de forma (adimensional); e 

Kc = coeficiente de compacidade (adimensional). 

O Coeficiente de Compacidade (Kc) é adimensional e relaciona o perímetro da bacia e a 

circunferência de um círculo de área igual a da bacia hidrográfica: 

𝐾𝑐 = 0,28.
𝑃

√𝐴
 

Na qual: 

Kc = Coeficiente de Compacidade; 

P = Perímetro da Bacia (km); 

A = Área da Bacia (km²). 

O Coeficiente de Forma (Kf) é adimensional e relaciona a largura média e o comprimento axial 

da bacia hidrográfica: 

𝐾𝑓 =
𝐴

𝐿𝑥
2 

Na qual: 

Kf = Coeficiente de Forma; 

A = Área da Bacia (km²); 

Lx = Comprimento Axial (km). 

A título de comparação com o método racional, o coeficiente de escoamento também será 

determinado em função do tempo de recorrência, já descrito anteriormente no método anterior, 

explicado pela seguinte equação: 

𝐶𝑇 =  0,8. 𝑇0,1. 𝐶10 
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O coeficiente de distribuição espacial da chuva (K) é definido pelo eixo das ordenadas no ábaco 

apresentado na Figura 48, enquanto que o eixo das abcissas é representado pela área da bacia 

hidrográfica em questão e as linhas em vermelho o tempo de concentração. 

Figura 41: Determinação do Coeficiente de Distribuição Espacial 

 
Fonte: São Paulo, 2012. 

O Quadro 32 apresenta o coeficiente de escoamento superficial ajustado para cada bacia 

hidrográfica, ou seja, além dos fatores de uso e ocupação do solo, o modelo matemático é 

ajustado conforme os seus respectivos fatores de forma e coeficientes de compacidade e 

encontram-se apresentados em função do tempo de recorrência. Reiterando o que já foi dito 

anteriormente, para fator de segurança, serão adotados os coeficientes mais altos, ou seja, para 

chuvas cujo tempo de recorrência é de 100 anos. 

Quadro 32: Coeficientes de Escoamento Superficial Ajustado em função do Tempo de 
Recorrência – Método I-pai-wu. 

Coeficiente de Escoamento em função do Tempo de Recorrência – M. I-pai-wu 

Tempo de Concentração - tc (min) 
Tempo de Recorrência - TR (anos) 

1 2 5 10 25 50 100 

Rio Cascavel 0,36 0,39 0,43 0,46 0,50 0,54 0,58 

Barro Preto 0,62 0,66 0,73 0,78 0,85 0,91 0,98 

Arroio da Caveira 0,35 0,37 0,41 0,44 0,48 0,51 0,55 

Arroio Chácara 0,33 0,36 0,39 0,42 0,46 0,49 0,53 

Arroio Carro Quebrado 0,60 0,64 0,70 0,75 0,82 0,88 0,95 

Arroio do Engenho 0,59 0,64 0,70 0,75 0,82 0,88 0,94 

Arroio do Monjolo 0,29 0,31 0,34 0,36 0,40 0,43 0,46 

Arroio da Esperança 0,22 0,23 0,26 0,27 0,30 0,32 0,35 
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Coeficiente de Escoamento em função do Tempo de Recorrência – M. I-pai-wu 

Tempo de Concentração - tc (min) 
Tempo de Recorrência - TR (anos) 

1 2 5 10 25 50 100 

Arroio Invernada 0,49 0,52 0,57 0,61 0,67 0,72 0,77 

Arroio Olarias 0,30 0,32 0,36 0,38 0,42 0,45 0,48 

C1 0,51 0,54 0,60 0,64 0,70 0,75 0,80 

C2 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 0,53 0,57 

C3 0,60 0,64 0,70 0,75 0,83 0,89 0,95 

C4 0,55 0,59 0,65 0,69 0,76 0,82 0,87 

C5 0,31 0,33 0,36 0,39 0,43 0,46 0,49 

C6 0,39 0,42 0,46 0,49 0,53 0,57 0,61 

C7 0,38 0,41 0,45 0,48 0,53 0,57 0,61 

C8 0,60 0,64 0,70 0,75 0,83 0,88 0,95 

C9 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,25 

C10 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,25 

C11 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,25 

C12 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,25 

C13 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,25 

C14 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,25 

C15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,22 0,24 0,25 

Arroio Central 0,64 0,69 0,75 0,81 0,88 0,95 1,00 

Arroio do Pocinho 0,63 0,68 0,75 0,80 0,88 0,94 1,00 

Fonte: Funpar, 2021. 

A seguir, serão demonstrados e comparados os resultados dos cálculos realizados para os 

métodos descritos anteriormente para a definição da vazão de pico para as bacias hidrográficas 

de Guarapuava. 

 

2.9.2.3. Vazão de Pico Adotada 

Cada bacia hidrográfica apresenta um tempo de concentração (tc) e uma vazão de pico (Qp) 

diferentes, como é possível observar no Quadro 33. Conforme já dito anteriormente, para o 

cálculo desses parâmetros será adotado o valor de 100 anos de tempo de recorrência para a 

macrodrenagem. A escolha do método foi realizada em função do tamanho da bacia hidrográfica, 

ou seja, para áreas menores que 4 km², adota-se o método racional, enquanto que maiores de 

4 km², o método I-Pai-Wu. 

Quadro 33: Vazão de Pico (Qp) Adotada. 

Nº 
Bacias 

Hidrográficas 
Área (km²) 

Vazão de Pico - Qp 
(m³/s) – Método 

Racional 

Vazão de Pico - Qp 
(m³/s) – Método I-

Pai-Wu 

Método 
Adotado – Qp 

(m³/s) 

1 Rio Cascavel 79,97 287,04 185,00 185,00 
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Nº 
Bacias 

Hidrográficas 
Área (km²) 

Vazão de Pico - Qp 
(m³/s) – Método 

Racional 

Vazão de Pico - Qp 
(m³/s) – Método I-

Pai-Wu 

Método 
Adotado – Qp 

(m³/s) 

2 Barro Preto 3,24 79,32 70,82 79,32 

3 Arroio da Caveira 0,79 19,01 19,74 19,01 

4 Arroio Chácara 2,77 57,80 50,68 57,80 

5 
Arroio Carro 
Quebrado 

11,28 156,85 114,31 114,31 

6 
Arroio do 
Engenho 

9,04 146,51 112,08 112,08 

7 
Arroio do 
Monjolo 

14,76 76,27 52,75 52,75 

8 
Arroio da 
Esperança 

0,82 7,40 6,80 7,40 

9 Arroio Invernada 1,19 32,69 32,53 32,69 

10 Arroio Olarias 2,11 25,27 23,19 25,27 

11 C1 0,70 45,97 51,88 45,97 

12 C2 0,94 24,28 26,09 24,28 

13 C3 0,97 37,23 38,96 37,23 

14 C4 0,33 22,75 28,41 22,75 

15 C5 0,11 3,92 5,76 3,92 

16 C6 0,44 10,37 10,97 10,37 

17 C7 1,06 25,27 25,92 25,27 

18 C8 1,46 53,21 55,19 53,21 

19 C9 0,16 2,54 3,10 2,54 

20 C10 0,40 4,33 4,95 4,33 

21 C11 0,06 1,07 1,44 1,07 

22 C12 0,06 1,09 1,51 1,09 

23 C13 0,05 0,94 1,18 0,94 

24 C14 0,04 0,71 0,96 0,71 

25 C15 0,36 3,84 4,55 3,84 

26 Arroio Central 2,36 97,42 78,85 97,42 

27 
Arroio do 
Pocinho 

2,93 87,06 76,20 87,06 

Fonte: Funpar, 2021. 
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2.9.3. Vazão Mínima 

Para ocorrências de estiagem, estima-se uma vazão de 3,0 l/s/km², considerando um Tempo de 

Recorrência (TR) de 10 anos e duração (t) de 7 dias para o município de Guarapuava conforme 

ilustrado na Figura 42. 

Com base nesta informação estima-se as vazões mínimas para as bacias hidrográficas em 

questão (Quadro 34). 

Quadro 34: Vazões Mínimas em Guarapuava. 
Nº Bacias Hidrográficas Área (km²) Vazão Mínima (m³/s) 

1 Rio Cascavel 79,97 0,2399 

2 Barro Preto 3,24 0,0097 

3 Arroio da Caveira 0,79 0,0024 

4 Arroio Chácara 2,77 0,0083 

5 Arroio Carro Quebrado 11,28 0,0339 

6 Arroio do Engenho 9,04 0,0271 

7 Arroio do Monjolo 14,76 0,0443 

8 Arroio da Esperança 0,82 0,0025 

9 Arroio Invernada 1,19 0,0036 

10 Arroio Olarias 2,11 0,0063 

11 C1 0,70 0,0021 

12 C2 0,94 0,0028 

13 C3 0,97 0,0029 

14 C4 0,33 0,0010 

15 C5 0,11 0,0003 

16 C6 0,44 0,0013 

17 C7 1,06 0,0032 

18 C8 1,46 0,0044 

19 C9 0,16 0,0005 

20 C10 0,40 0,0012 

21 C11 0,06 0,0002 

22 C12 0,06 0,0002 

23 C13 0,05 0,0002 

24 C14 0,04 0,0001 

25 C15 0,36 0,0011 

26 Arroio Central 2,36 0,0000 

27 Arroio do Pocinho 2,93 0,0071 

Fonte: Funpar, 2021. 
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Figura 42: Vazões Mínimas em Pequenas Bacias Hidrográficas. 

 
Fonte: IAT, 200[-].
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 DEFICIÊNCIAS DO SISTEMA 

2.10.1. Deficiências Naturais do Sistema 

O Coeficiente de Compacidade (Kc) é adimensional e relaciona o perímetro da bacia e a 

circunferência de um círculo de área igual da bacia hidrográfica: 

𝐾𝑐 = 0,28.
𝑃

√𝐴
 

Na qual: 

Kc = Coeficiente de Compacidade; 

P = Perímetro da Bacia (km); 

A = Área da Bacia (km²). 

Considera-se que quanto mais próximo o índice for de uma unidade (KC = 1), mais propensa a 

bacia hidrográfica é ao acúmulo de água, ou seja, inundações e alagamentos. 

O Coeficiente de Forma (Kf) é adimensional e relaciona a largura média e o comprimento axial 

da bacia hidrográfica: 

𝐾𝑓 =
𝐴

𝐿𝑥
2 

Na qual: 

Kf = Coeficiente de Forma; 

A = Área da Bacia (km²); 

Lx = Comprimento Axial (km). 

Considera-se que uma bacia com fator de forma baixo indica que a mesma é menos sujeita a 

inundações que outra, de mesmo tamanho, porém, com fator de forma maior. 

Os parâmetros de Coeficiente de Compacidade (Kc) e Fator de Forma (Kf) calculados, foram 

compilados no Quadro 35. 

Quadro 35: Parâmetros das Principais Bacias Hidrográficas de Guarapuava. 

Nº Bacias Hidrográficas 
Coeficiente de Compacidade 

(Kc) 
Fator de Forma (Kf) 

1 Rio Cascavel 1,48 0,29 

2 Barro Preto 1,55 0,42 

3 Arroio da Caveira 1,42 0,22 

4 Arroio Chácara 1,38 0,21 

5 Arroio Carro Quebrado 1,52 0,35 

6 Arroio do Engenho 1,50 0,33 
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Nº Bacias Hidrográficas 
Coeficiente de Compacidade 

(Kc) 
Fator de Forma (Kf) 

7 Arroio do Monjolo 1,42 0,47 

8 Arroio da Esperança 1,84 0,14 

9 Arroio Invernada 1,54 0,22 

10 Arroio Olarias 1,54 0,25 

11 C1 1,30 0,34 

12 C2 1,25 0,43 

13 C3 1,49 0,22 

14 C4 1,34 0,27 

15 C5 1,14 0,42 

16 C6 1,44 0,35 

17 C7 1,36 0,36 

18 C8 1,41 0,25 

19 C9 1,36 0,37 

20 C10 1,33 0,37 

21 C11 1,35 0,38 

22 C12 1,53 0,19 

23 C13 1,73 0,17 

24 C14 1,68 0,14 

25 C15 1,46 0,22 

26 Arroio Central 1,78 0,21 

27 Arroio do Pocinho 1,47 0,33 

Fonte: Funpar, 2021. 

Dessa forma, é possível observar que algumas bacias têm maior propensão à ocorrência de 

inundações devido às suas condições naturais.  

Para o Coeficiente de Compacidade (Kc), as bacias hidrográficas mais propensas ao acúmulo 

foram: C5, C2 e Arroio do Monjolo com índices de 1,14, 1,25 e 1,30, respectivamente. 

Para o parâmetro Fator de Forma (Kf), as bacias hidrográficas do Arroio do Monjolo, C2 e C5 

apresentaram índices mais altos, de 0,47, 0,43 e 0,42, respectivamente. 
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2.10.2. Deficiência de Estrutura de Drenagem Urbana 

Além dos fatores naturais, deve-se atentar à urbanização das bacias hidrográficas, o que 

contribui com a mudança do ciclo da água como será apontado a seguir.  

No que diz respeito ao uso e a cobertura do solo, o gráfico da Figura 43 apresenta o percentual 

de cada cobertura em relação a área total das bacias hidrográficas dentro de Guarapuava. 

Destaca-se que as classes de cobertura foram agrupadas em categorias correspondentes a 

semelhança dos seus coeficientes de permeabilidade e escoamento superficial, de modo a 

facilitar a compreensão, sendo: 

 Cobertura Florestal: Áreas de floresta, ou seja, grande quantidade de árvores; 

 Reflorestamento: Área cuja finalidade é a regeneração natural ou intencional de 
florestas e matas que foram esgotadas anteriormente; 

 Cobertura de campos: Área não edificada, com cobertura de vegetação herbácea, 
ou com solo exposto, ou de agricultura (temporária ou permanente); 

 Agricultura: Área destinada ao cultivo de vegetais destinados à alimentação 
humana e animal; e, 

 Uso Misto / Área Urbana: Área edificada ou construída. Corresponde basicamente 
as áreas de ocupação por moradia, indústrias, estabelecimentos de serviço ou vias 
de passeio. 
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Figura 43: Percentual de classes de uso e cobertura do solo do Município de Guarapuava 
com relação às bacias hidrográficas. 

 
Fonte: Funpar, 2021. 

A análise do gráfico, demonstra que a bacia hidrográfica do Rio Cascavel teve 42,7% de sua 

área modificada por ações antrópicas que, atualmente correspondem ao uso misto. Apenas 

9,73% corresponde à cobertura florestal remanescente, cujo índice pode atingir até 36,1% se 

somar as categorias de reflorestamento e de campos. As bacias hidrográficas que mais foram 

modificadas foram as do Arroio Central, Arroio do Pocinho e Arroio Barro Preto (100%, 98,9% e 

95,5%, respectivamente). 
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2.10.3. Histórico de Ocorrências 

O Quadro 36 apresenta o relatório de ocorrências de alagamentos, inundações e outros 

originados a partir de eventos hidrológicos críticos mais recentes em Guarapuava, dados 

provenientes do Sistema Informatizado de Defesa Civil (SISDC) fornecidos pela Defesa Civil 

Municipal. 

Quadro 36: Histórico de Ocorrências por Eventos Críticos Hidrológicos. 

Nº Data  Hora Ocorrência Pessoas Afetadas Óbitos 

259/2020 09/06/2020 14:02 Alagamentos 104 0 

172/2019 30/05/2019 00:04 Enxurradas 1.020 1 

222/2018 12/06/2018 07:16 Alagamentos 40 0 

621/2017 21/12/2017 12:55 Alagamentos 16 0 

448/2017 29/10/2017 22:34 Alagamentos 6 0 

441/2016 25/11/2016 14:15 Alagamentos 91 0 

307/2016 12/07/2016 16:00 Alagamentos 154 0 

132/2016 20/02/2016 15:20 Alagamentos 205 0 

09/2016 06/01/2016 17:15 Alagamentos 300 0 

704/2015 27/12/2015 13:35 Alagamentos 33 0 

540/2015 31/10/2015 12:00 Alagamentos 100 0 

570/2014 24/10/2014 14:55 Alagamentos 112 0 

514/2014 29/09/2014 10:00 Alagamentos 86 0 

10/2014 11/01/2014 19:00 Alagamentos 428 0 

357/2013 21/06/2013 09:40 Alagamentos 290 0 

83/2013 07/02/2013 01:20 Alagamentos 82 0 

20/2013 08/01/2013 07:30 Alagamentos 19 0 

291/2012 04/06/2012 10:30 Enxurradas 7 0 

250/2012 26/04/2012 04:10 Alagamentos 40 0 

242/2012 13/04/2012 16:00 Alagamentos 122 0 

386/2011 01/08/2011 08:30 Alagamentos 2.100 0 

205/2011 09/05/2011 17:00 Enxurradas 65 1 

Total 5.420 2 
Fonte: Adaptado de SISDC, 2021. 

Contudo, de acordo com Vestena, Almeida e Geffer (2020), há relatos de moradores de 

Guarapuava que apontam que o número de alagamentos e inundações é bem superior, uma vez 

que o Corpo de Bombeiros não é acionado em todos os eventos. As figuras a seguir apresentam 

registros fotográficos das ocorrências dos últimos 5 anos, apresentadas à imprensa (Figura 44). 
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Figura 44: Registro de Ocorrências de Inundações/Alagamentos – últimos 5 anos. 
Rua Azevedo Portugal (12/2019) Rua dos Pombos – Bairro dos Estados 

(Inundação) - (12/2019) 

  

Rua Brigadeiro Rocha (12/2019)  

  
Rua Juvino Lara Galvão (12/2019)  

  
Vila Concórdia (12/2019) Rua Moacir Júlio Silvestre (12/2019) 
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Rua XV de Novembro (05/2019) Imediações (05/2019) 

  
 

Praça Cléve – Centro: 30 mm em 15 min 
(01/2019)  

Rua XV de Novembro (01/2019) 

  

Morro Alto (01/2019)  
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Rua XV de Novembro (12/2017) Vila Carli (12/2017) 

  
 

Rua das Secretárias – Bairros Residencial 2000 e Morro alto também são atingidos (02/2017) 

  
  

Proximidades à Praça Cléve (11/2016) Rua Padre Chagas c/ Rua Brigadeiro Rocha 
(11/2016) 
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O volume chegou a 193 milímetros, quantidade prevista para todo o mês de setembro 
(09/2014) 
 

 
 

Decreto de Emergência – 06/2014 

 
Fonte: Globoplay, 2019a; Globoplay, 2019b; Globoplay, 2019c; G1, 2017a; G1, 2017b; G1, 2014; Guarapuava, 2014; 
Globolay, 2016. 

Em 2014, a Prefeitura Municipal de Guarapuava decretou estado de emergência. Foram 

registrados 280mm de chuva, sendo que a média esperada para todo o mês de junho era de 

163mm. As equipes de plantão da Secretaria de Assistência Social e Desefa Civil atenderam 

famílias nos bairros São Vicente, Vila Carli, Vila Karen, Industrial, Xarquinho, Jardim das 

Américas, Vila Bela, Primavera, Bairro dos Estados, Paz e Bem, Concórdia, além da área rural 

na Vila Jordão. 

De acordo com o levantamento preliminar da Secretaria de Assistência Social, 284 pessoas 

ficaram abrigadas em Guarapuava, além de outras que foram deslocadas para casas de 

familiares e conhecidos. 

A seguir, a Figura 45 apresenta as áreas de inundação e/ou alagamento no Distrito de 

Guarapuava. 
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Figura 45: Áreas sujeitas à Inundação e Alagamento. 

 
Fonte: Funpar, 2021. 
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2.10.4. Áreas de Erosão e Assoreamento 

De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Paraná (PLERH, 2010), na região do 

Município de Guarapuava, não foram constadas áreas susceptíveis à erosão quanto à agricultura 

mecanizada (Figura 46).  

Figura 46: Potencial Erosivo por Unidade Hidrográfica no Estado do Paraná 

 
Fonte: PLERH/PR, 2010.
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2.10.5. Áreas de Risco 

No período de outubro a novembro de 2020, foram realizadas visitas técnicas aos locais onde se 

constatam com maior frequência a ocorrência de inundações e/ou alagamentos no município de 

Guarapuava. No total, foram identificados sete pontos de observação: Parque Trianon e 

imediações; Praça Cléve e imediações; Centro; Bairro Jardim das Américas; Vila São Vicente; 

Vila Bela; e Vila Concórdia. 

No Parque Trianon e imediações, há relatos de que as casas próximas ao Arroio do Pocinho, 

sofriam com inundações de até 2,0 metros de altura, mas que foi implantada uma galeria pluvial 

que reduziu a intensidade de inundações, mas que ainda ocorrem no local. Foram constatadas 

casas próximas ao rio, consideradas como áreas de várzea ou fundo de vale. É possível afirmar, 

também, que as galerias pluviais podem não ter capacidade de vazão suficiente para a água 

pluvial, causando problemas de alagamentos, simultaneamente (Figura 47). 

Na Praça Cléve, há relatos de inundações e/ou alagamentos que variam até 50 cm de altura. Há 

o Arroio Central que foi aterrado, há décadas para dar espaço às construções urbanas e, por 

isso, não há sistema de macrodrenagem que atenda à demanda de vazão de chuvas intensas 

que ocorrem na região. Por exemplo, o Edifício Italáia se situa em cima do córrego que foi 

aterrado, antigamente. Estabelecimentos comerciais e residências são afetados na região. 

Abaixo da Praça Cléve, na R. Padre Chagas é considerada uma região crítica, uma vez que 

ocorrem com frequência, com relatos de que a água da chuva já atingiu o nível de 1,0 metro. 

Foram realizadas obras de galerias pluviais no local, que reduziram a frequência e intensidade 

das ocorrências (Figura 48). 

A montante do Arroio Central, nas ruas Pedro Alves e Vicente Machado, o mesmo córrego foi 

canalizado. Sobre a superfície, observam-se residências, estabelecimentos comerciais e 

supermercado que também sofrem com a ocorrência de inundações (Figura 49). 

Nos bairros Jardim das Américas (Figura 50), Vila São Vicente (Figura 51), Vila Bela (Figura 52) 

e Vila Concórdia (Figura 53) foram observadas residências de alvenaria e de madeira em áreas 

de várzea e fundos de vale, o que corresponde a ocupações em áreas irregulares sujeitas às 

inundações. 

De acordo com as visitas técnicas realizadas em campo e Vestena, Almeida e Geffer (2020), é 

possível inferir que o sistema de drenagem urbana da cidade de Guarapuava, em determinados 

locais, apresenta capacidade de vazão reduzida pelo volumoso assoreamento provocado por 

sedimentos, originados de processos erosivos especialmente ocorrentes nas frentes periféricas 

de expansão urbana, entulho de construção civil e lixo urbano  

Este fato, portanto, contribui para as ocorrências de inundações e alagamentos apesar de suas 

causas estarem diretamente relacionadas a eventos hidrometeorológicos, principalmente nos 

meses de verão e primavera, período em que se observa um maior volume de chuvas (Vestena; 

Almeida; Geffer, 2020). 
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Figura 47: Registro Fotográfico da Área de Risco de Inundações - Proximidades do 
Parque Trianon (BH Arroio do Pocinho)  

  

  

  
Fonte: Funpar, 2021. 
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Figura 48: Registro Fotográfico da Área de Risco de Inundações - Praça Cleve e 
imediações (BH Arroio Central) 

  

  

  
Fonte: Funpar, 2021. 
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Figura 49: Registro Fotográfico da Área de Risco de Inundações - Centro (BH Arroio 
Central) 

  

  
Fonte: Funpar, 2021. 
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Figura 50: Registro Fotográfico da Área de Risco de Inundações - Bairro Jardim das 
Américas (BH Arroio da Caveira) 

  

  

  
Fonte: Funpar, 2021. 
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Figura 51: Registro Fotográfico da Área de Risco de Inundações - Vila São Vicente (BH 
Arroio Invernada) 

  

  

  
Fonte: Funpar, 2021. 
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Figura 52: Registro Fotográfico da Área de Risco de Inundações - Vila Bela (BH Arroio do 
Engenho/ Área de Contribuição do Rio Cascavel) 

  

  

  
Fonte: Funpar, 2021. 
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Figura 53: Registro Fotográfico da Área de Risco de Inundações - Vila Concórdia (BH 
Afluente do Arroio do Engenho) 

  

  

  
Fonte: Funpar, 2021. 

Ainda, o Plano de Contingência e Emergência (PLANCON), elaborado e atualizado anualmente 

indica as áreas de ocorrência de inundações/alagamentos no Município de Guarapuava (Quadro 

37). 
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Quadro 37: Áreas de Inundação (Defesa Civil). 
Área 01:  Arroio Barro Preto - Vila Carli, Bonsucesso, Dos Estados 

Detalhamento: Rua Sorocaba, Av Manoel Ribas, Cristiano Dalposso, Arapoti, Cosemiro Romovski, 
Hibisco, Eugênio Martins, Richuelo, Itororó, Evagelista Eduardo Diniz, Tapajós, Tamoios, Miguel F. 
Michalany, Pedro Carli, Timbiras, Marcílio Dias, Ernesto F. de Queiróz. 

Identificação dos possíveis danos 

Residências:  100   Prédios públicos:  0   Infraestrutura:  4 

Pontos sensíveis: Centro 
comunitários e escolas 

População afetável: 300 Característica da área 
afetável:  Área Urbana 

Tipo de ocupação:  Habitações precárias, Loteamento sem 
infraestrutura, Loteamento com infraestrutura 

Predominância construtiva:  
Alvenaria 

Fatores de risco 

Descrição: Deposição de resíduos (lixo), inexistência de mata ciliar, residência construídas muito 
próximos às margens do arroio, bueiros com vazão inferior a demanda. 

 

Área 02:  Arroio da Chácara - Bairro São Cristóvão e Morro Alto 

Detalhamento: Rua Essaete, Monbiara, Humany, Apixay, Itapuana, Maíra, Séfora Nunes, Aragão de 
Mattos Leão, Avalacir Justus, Vera Hauage Neves, Carla s. de Souza, 21 de dezembro, Roseli de souza 
Ferreira, 1º de Maio, Fernando Pessoa, Palmital, Tenente Flávio Batista Dias. 

Identificação dos possíveis danos 

Residências:  40   Prédios públicos:  0   Infraestrutura:  1 

Pontos sensíveis: Não existe População afetável: 130 Característica da área 
afetável:  Área Urbana 

Tipo de ocupação:  Sem ocupações, Habitações precárias. Predominância construtiva:  
Alvenaria 

Fatores de risco 

Descrição: As residências muito próximas ao córrego. 

 

Área 03:  Arroio Engenho - Vila Bela, Batel, Concórdia, Boqueirão, Santa Cruz 

Detalhamento: Ruas XV de Novembro, Rua Guaíra, Turíbio Gomes, Tamboara, Teixeira Soares, Cel. 
Saldanha, Trav. Orastina de Miranda, Uruguaiana, Rebouças, Marabá, Tocantis, Votorós, Macedônia, 
Salvador Schneider, Miguel Gavanski, Umuarama, Luis Cunico, Telemaco Borba, João Tonon. 

Identificação dos possíveis danos 

Residências:  200  Prédios públicos:  3 Infraestrutura:  10 

Pontos sensíveis: Em verificação População afetável: 500 Característica da área 
afetável:  Área Urbana 

Tipo de ocupação:  Habitações precárias, Loteamento sem 
infraestrutura, Loteamento com infraestrutura 

Predominância construtiva:  
Alvenaria 

Fatores de risco 

Descrição: As residências muito próximas ao córrego. 

 

Área 04:  Arroio Vila São Vicente 

Detalhamento: Ruas Santa Ines, Rocha Pombo, José São Pedro Seleme e Sarandi. 

Identificação dos possíveis danos 

Residências:  70  Prédios públicos:  0 Infraestrutura:  0 

Pontos sensíveis: Não há População afetável: 300 Característica da área 
afetável:  Área Urbana 

Tipo de ocupação:  Habitações precárias, Loteamento sem 
infraestrutura, Loteamento com infraestrutura 

Predominância construtiva:  
Madeira 

Fatores de risco 

Descrição: Residências muito próximas aos córregos, liberação de lixos e esgotos, aterramentos. 
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Área 05:  Arroio Carro Quebrado - Vila Carli, Bairro dos Estados, Bonsucesso e Morro Alto 

Detalhamento: Ruas 13 de julho, João XXIII, Abílio Borges, João Horst, Cabo Kennedy, Travessa da 
Lapa, Murilo Mendes, Elias Zacalusni, Paraná, Azevedo Portugal, Brigadeiro Rocha, Bahia, Vicente 
Machado, Capitão Rocha, São Miguel, Simão Varela de Sá, Coroados, Av. Manoel Ribas e Castelo 
Branco, Saldanha Marinho, Cel. Emílio Carneiro Duarte. 

Identificação dos possíveis danos 

Residências:  80  Prédios públicos:  1 Infraestrutura:  2 

Pontos sensíveis: Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico 
(Unicentro) 

População afetável: 300 Característica da área 
afetável:  Área Urbana 

Tipo de ocupação:  Habitações precárias, Loteamento sem 
infraestrutura, Loteamento com infraestrutura 

Predominância construtiva:  
Outros 

Fatores de risco 

Descrição: Várias residências localizadas muito próximas ao arroio, liberação de esgoto e lixo, diversas 
ruas cruzam sob o arroio 

 

Área 06:  Rio Cascavel - Vila Carli, Jd. das Américas, Cascavel, Paz e Bem, Alto Cascavel, Vila Bela 

Detalhamento: Ruas Tupi, Guaicurus, Olinda 

Identificação dos possíveis danos 

Residências:  250  Prédios públicos:  0 Infraestrutura:  1 

Pontos sensíveis: Escolas e 
centro comunitários 

População afetável: 600 Característica da área 
afetável:  Área Urbana 

Tipo de ocupação:  Casas isoladas, sem ocupações, Habitações 
precárias, Loteamento sem infraestrutura, Loteamento com 
infraestrutura 

Predominância construtiva:  
Alvenaria 

Fatores de risco 

Descrição: Deposição de lixo, inexistência de mata ciliar, residências muito próximas ao rio. 

 

Área 07:  Rio Xarquinho - Primavera, Vila Carli, Industrial, Xarquinho, BR 277, Feroz, Chapadão 

Detalhamento: Bairro Industrial: R. Dourados, Barra Bonita, BR 277, João R. Marcondes, João 
Albuquerque, Augusto Marcon Vila Carli:R. Esnesto de Queiróz, Tupi, Botucudos.  
Bairro Cascavel: R. Rocha Pombo, Av. Moacir Julio Silvestry. 
Vila Bela: R. João Ferreira do Amaral, Carlos Gomes, Duque de Caxias, PR 170.  
Jd. Das Américas: R. Itararé, Av. Aragão de Mattos Leão, Borges do Amaral, Noemi da Silva, Antonio 
Dorigon, Botucudos, Humberto Carli, Tamoios, Mário Virmond, BR 277. 

Identificação dos possíveis danos 

Residências:  150  Prédios públicos:  1 Infraestrutura:  4 

Pontos sensíveis: Escolas e 
centro comunitários 

População afetável: 500 Característica da área 
afetável:  Área Urbana 

Tipo de ocupação:  Casas isoladas, Habitações precárias, 
Loteamento sem infraestrutura, Loteamento com infraestrutura 

Predominância construtiva:  
Alvenaria 

Fatores de risco 

Descrição: Despejo de resíduos, afunilamento, canalização, residências muito próximas ao córrego. 
Fonte: Adaptado de DEFESA CIVIL DO PARANÁ, 2020. 

As figuras a seguir (Figura 54 à Figura 60), apresentam as referidas áreas de inundação descritas 

no Quadro 37. 
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Figura 54: Áreas de Inundação –  Área 01: Arroio Barro Preto – Vila Carli, Bonsucesso, dos 
Estados 

 
Fonte: Adaptado de DEFESA CIVIL DO PARANÁ, 2020. 
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Figura 55: Áreas de Inundação –  Área 02: Arroio da Chácara - Bairro São Cristóvão e 
Morro Alto 

 
Fonte: Adaptado de DEFESA CIVIL DO PARANÁ, 2020. 
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Figura 56: Áreas de Inundação –  Área 03: Arroio Engenho - Vila Bela, Batel, Concórdia, 
Boqueirão, Santa Cruz 

 
Fonte: Adaptado de DEFESA CIVIL DO PARANÁ, 2020. 
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Figura 57: Áreas de Inundação –  Área 04: Arroio Vila São Vicente 

 
Fonte: Adaptado de DEFESA CIVIL DO PARANÁ, 2020. 
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Figura 58: Áreas de Inundação –  Área 05: Arroio Carro Quebrado - Vila Carli, Bairro dos 
Estados, Bonsucesso e Morro Alto 

 
Fonte: Adaptado de DEFESA CIVIL DO PARANÁ, 2020. 
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Figura 59: Áreas de Inundação –  Área 06: Rio Cascavel - Vila Carli, Jd. das Américas, 
Cascavel, Paz e Bem, Alto Cascavel, Vila Bela 

 
Fonte: Adaptado de DEFESA CIVIL DO PARANÁ, 2020. 
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Figura 60: Áreas de Inundação –  Área 07: Rio Xarquinho - Primavera, Vila Carli, Industrial, 
Xarquinho, BR 277, Feroz, Chapadão 

 
Fonte: Adaptado de DEFESA CIVIL DO PARANÁ, 2020. 
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De acordo com o Relatório Final do Mapeamento de Áreas de Risco com Inundações do Rio 

Cascavel e seus Afluentes no Município de Guarapuava, elaborado pela Prefeitura Municipal de 

Guarapuava em 2015, incentivado pelo grande volume de chuvas ocorrido em 2014. 

Em 2014, foi registrada chuva de grande proporção, sendo necessário decretar situação de 

emergência pelo Estado do Paraná (Decreto Estadual Nº 11.301/2014) em vários municípios, 

dentre eles, Guarapuava, (Decreto Municipal Nº 3.923/2014).  

As mesmas áreas visitadas nas localidades do bairro Jardim das Américas, São Vicente, Vila 

Concórdia e outras foram apontadas como áreas de interesse do estudo realizado em 2015 pela 

PDMG. O estudo aponta o seguinte: 

A  área  com  maior  incidência  de inundação e, portanto, de risco, é a 

que está próxima ao Rio Cascavel e seus afluentes, com restrição  no  

Zoneamento  para  Uso  e  Ocupação,  baseada  em  históricas  ocorrências  de 

inundações, em meados dos anos 1990, especialmente as áreas incluídas na 

cota 1.013 m.   

De  acordo  com  a  recorrência  das  inundações  registradas  nos  

últimos  25  anos,  os limites  desta  cota  vêm  se  alterando,  chegando  à  cota  

1.015  m.  Nesta  área  de  inundação constatou-se  a  existência  de  4.223  

famílias  que  ocupam  área  de  APP,  sendo  553  famílias que moram em 

domicílios identificados como sendo de risco (PDMG, 2015). 

De acordo com SNIS (2020), foram registradas 17 ocorrências de enxurradas, alagamentos e 

inundações nos últimos 5 anos, o que configura 3,5% da população de Guarapuava, situadas 

em áreas de risco destas ocorrências. 

Figura 61: Mapeamento das Áreas de Risco - 2015 
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Fonte: PDMG, 2015. 
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Figura 62: Registro Fotográfico Inundações de 2014 em Guarapuava. 

Vila Carli  

  

  

Jardim das Americas São Vicente 

  

  

São Vicente  

 
Fonte: PDMG, 2015. 
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2.10.5.1. Mapeamento das Áreas de Risco 

O mapeamento é a representação gráfica de um determinado aspecto, que no caso pode ser o 

perigo, a vulnerabilidade ou o risco de desastre, com a finalidade de lucidar o entendimento da 

estrutura de um fenômeno no espaço, transmitir conhecimento e dar suporte a ações de gestão 

(VESTENA, 2017). 

Para Vestena (2017), o mapeamento para gestão de desastres pode ocorrer a partir de duas 

maneiras:  

 Identificação e delimitação espacial direta de uma variável no espaço, ilustrando 
como exemplo Figura 63, que apresenta o mapeamento das áreas inundáveis no 
Município de Guarapuava, no bairro Vila Carli, a partir das entrevistas com 
moradores, para identificação de pontos limitantes com base em inundações 
passadas, obtendo como resultado mais de 20 residências localizadas nas áreas 
inundáveis, sendo de maioria de baixa renda. 

 Modelagem de áreas suscetíveis a um determinado fenômeno utilizando software 
para identificar e definir espacialmente a partir da integração de informações como 
geomorfológicas, hidrológicas, uso e ocupação do solo, dentre outras.   

 

Figura 63: Exemplo de mapeamento no Município de Guarapuava 

 
Fonte: VESTENA, 2017. 

A modelagem é um instrumento importante para elaboração do mapeamento das áreas de perigo 

e risco. Os mapas consistem em informações que dão suporte a tomada de decisão, 

principalmente para o norteamento do uso e ocupação do solo (zoneamento). 

Em relação ao mapeamento, tem-se ainda a Plataforma online da CEMADEN 

(http://www.cemaden.gov.br/mapainterativo/), a qual disponibiliza o mapeamento interativo, onde 

é possível obter dados históricos pluviométricos, hidrológicos e geológicos por meio do 

monitoramento realizado pela estação mais próxima do local desejado.  
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O Município de Guarapuava conta com duas estações pluviométricas cadastradas ao 

CEMADEN.  

 

 RECEITAS E INVESTIMENTOS 

2.11.1. Receitas Previstas 

De acordo com o SNIS (2020), o total arrecadado para os anos de 2019 foi de 

R$ 397.273.560,00. A forma de custeio é feita através da receita de contribuição de melhoria, no 

valor de R$ 380.568,33, o equivalente a 0,096% do valor total arrecadado. 

O Município de Guarapuava também conta com o Fundo Municipal de Meio Ambiente, criado 

pela Lei Municipal Complementar Nº 38/2013, recursos que podem ser utilizados para 

investimentos no sistema de drenagem urbana e no manejo de águas pluviais urbanas como a 

preservação de córregos e rios. 

 

2.11.2. Investimentos 

De acordo com o SNIS (2020), para o ano de 2019, a despesa total com recursos próprios com 

os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas foi de R$ 380.568,33, o equivalente 

a 0,103% do total de R$ 370.572.445,17,00 gastos pela Prefeitura Municipal de Guarapuava no 

mesmo ano. 

Estes valores indicam uma despesa média de R$ 8,63/unidades.ano e R$ 2,31/habitante.ano. A 

diferença entre as receitas e despesas indicam que há um saldo equilibrado sem proporcionar 

lucro ou prejuízo à Prefeitura Municipal de Guarapuava. 

Os indicadores de investimentos para os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas de 2019 estão apresentados a seguir (Quadro 38). 

Quadro 38: Indicadores Econômico-Financeiros 

Indicadores Econômico-Financeiras (EF) Ud. Sigla Índice 

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 

Fonte: SNIS, 2020. 
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 MEDIDAS NÃO-CONVENCIONAIS 

De acordo com Canholi (2014), as medidas não convencionais em drenagem urbana são 

estruturas, obras ou dispositivos cujas soluções diferem do conceito convencional, ou seja, o 

conceito tradicional de canalização do escoamento superficial. Segundo o autor, estas medidas 

podem estar associadas para adequação ou otimização do sistema de drenagem de águas 

pluviais urbanas, possuindo funções de incrementar o processo de infiltração no solo, reter os 

escoamentos em reservatórios e/ou retardar o fluxo nas calhas dos córregos e rios. 

No Município de Guarapuava, não foram identificadas bacias subterrâneas ou de detenção. Em 

compensação, foram observadas bacias de retenção de água, naturais ou artificiais que 

possuem, além da finalidade de lazer e recreação, também a de amortecimento de vazões de 

pico de cheias. De acordo como SNIS (2020), a capacidade de todas as bacias de 

amortecimento, totalizam uma capacidade volumétrica de 348.964 m³ (Quadro 39). 

Quadro 39: Bacias de Amortecimento de Vazões de Pico de Cheias em Guarapuava 

Tipo Identificação Capacidade (m³) 

Bacia de retenção Cidade dos Lagos 1 22.595 

Bacia de retenção Cidade dos Lagos 2 129.400 

Bacia de retenção Lagoa das Lágrimas 17.916 

Bacia de retenção Lagoa Dourada 30.405 

Bacia de retenção Parque das Crianças 66.361 

Bacia de retenção Parque do Lago 82.287 

Total 348.964 

Fonte: SNIS, 2020. 

A Figura 64 ilustra algumas das bacias de amortecimento de Guarapuava. 

Figura 64: Exemplos de Bacias de Amortecimento em Guarapuava 

1 Cidade dos Lagos 
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2 Parque do Lago 

 

3 Lagoa das Lágrimas  

 

4 Lagoa Dourada 

 

Fonte: (1) Cidade dos Lagos, 2019; (2 e 3) Zacalusni, 2020; (4) Google Street View, 2014. 
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Quanto aos micro-reservatórios, há relatos de algumas soluções principalmente para reservação 

e aproveitamento de águas pluviais. Estima-se que a densidade de captações de águas pluviais 

na área urbana seja de 57 un/km² (SNIS, 2020). 

Em Guarapuava, há instrumentos legais que incentivam o reaproveitamento das águas pluviais. 

Como já dito anteriormente, a Lei Municipal Nº 2.452/2015 dispõe sobre a “utilização de águas 

pluviais e outras não tratadas em residências, comércios, indústrias e na construção civil” que 

torna obrigatório o uso de dispositivos para reaproveitamento da água da chuva para projetos 

acima de 100 m². Além disso, a Lei Municipal Nº 1.914/2010 cria o Programa de Conservação e 

Uso Racional da Água nas Edificações, no Município de Guarapuava, com o objetivo de instituir 

medidas que induzam à conservação, uso racional e utilização de fontes alternativas para 

captação de água nas novas edificações, bem como a conscientização dos usuários sobre a 

importância da conservação da água. 

Trata-se de uma alternativa interessante na medida em que tornaria o proprietário/inquilino do 

terreno corresponsável por inundações ou alagamentos que venham a ocorrer a jusante de seu 

imóvel. Além da corresponsabilidade, a reutilização da água da chuva traz diversos outros 

benefícios aos proprietários como a possibilidade de ser reutilizada em períodos curtos de 

estiagem, além de reduzir custos com abastecimento de água. É benéfica também aos sistemas 

artificial e natural de drenagem, uma vez que reduz a dependência da infraestrutura de drenagem 

urbana ao evitar a sobrecarga da mesma em situações críticas de chuvas intensas, bem como 

recarregar os aquíferos subterrâneos e corpos hídricos em períodos de estiagem em atividades 

como regar jardins e diversas outras. 

Além do controle na fonte, é importante o engajamento do poder público em investir no 

zoneamento e no controle da água pluvial na micro e macrodrenagem buscando a preservação 

de nascentes e córregos hídricos e paralelamente evitando-se ocorrências de 

alagamentos/inundações. 

Como já mencionado no item 2.4, a A Lei Municipal Complementar Nº 69/2016 regulamenta o 

uso e ocupação do solo municipal de Guarapuava, sendo o território dividido em diferentes zonas 

levando em consideração áreas sujeitas às inundações, bem como zonas de proteção de bacias 

hidrográficas e de interesse social. Além disto, fixa parâmetros urbanísticos para diferentes 

zonas urbanas, como já visto no item 2.4. 

Não há um Sistema de Alerta contra inundações e/ou alagamentos no Município de Guarapuava. 

Em compensação, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil envia mensagens via SMS para 

aqueles interessados em se cadastrar no sistema além de fornecer dicas de como agir em caso 

deste tipo de ocorrência. Também há divulgação via redes sociais em caso de risco de 

inundações (Figura 65). 
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Figura 65: Alerta da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil  

 
Fonte: Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, 2020. 

Há pontos de monitoramento hidrológico, meteorológico e fluviométrico dispersos no Município 

de Guarapuava (Figura 66). 

Figura 66: Pontos de Monitoramento em Guarapuava 

 Cadastros > Pontos de Monitoramento 

 

 
 

Total de registros: 8 Primeira Anterior Próxima Última 
 

 

Origem Tipo Localização Nome Ação 

 

COPEL Estação meteorológica COPEL Guarapuava Fazenda Aurora 
 

 

SIMEPAR Estação Meteorológica SIMEPAR Guarapuava Entre Rios 
 

 

SIMEPAR Estação Hidrológica SIMEPAR Guarapuava Eta Guarapuava 
 

 

SIMEPAR Estação Hidrológica SIMEPAR Guarapuava Foz Do Rio Bananas 
 

 

SIMEPAR Estação Hidrológica SIMEPAR Guarapuava Foz Do Rio Coutinho 
 

 

SIMEPAR Estação Meteorológica SIMEPAR Guarapuava Guarapuava 
 

 

SIMEPAR Estação Pluviométrica SIMEPAR Guarapuava GUARAPUAVA- Imovel Morro Alto 
 

 

SIMEPAR Estação Pluviométrica SIMEPAR Guarapuava GUARAPUAVA- Vila Bela 
 

 
 

Página 1 de 1 Primeira Anterior Próxima Última 
 

 

 

 

Fonte: ANA, 2020. 

Atualmente, não há uma preocupação direta com a poluição difusa oriunda da lixiviação de ruas 

pela força da água da chuva que é escoada justamente por não haver dispositivos, ferramentas 

ou instrumentos legais voltados à qualidade da água que é lançada em corpos hídricos urbanos. 

 

http://www.sisdc.pr.gov.br/sdc/restrito/v2/monitoramento/visualizar.jsp?codigo=44
http://www.sisdc.pr.gov.br/sdc/restrito/v2/monitoramento/visualizar.jsp?codigo=189
http://www.sisdc.pr.gov.br/sdc/restrito/v2/monitoramento/visualizar.jsp?codigo=192
http://www.sisdc.pr.gov.br/sdc/restrito/v2/monitoramento/visualizar.jsp?codigo=214
http://www.sisdc.pr.gov.br/sdc/restrito/v2/monitoramento/visualizar.jsp?codigo=215
http://www.sisdc.pr.gov.br/sdc/restrito/v2/monitoramento/visualizar.jsp?codigo=228
http://www.sisdc.pr.gov.br/sdc/restrito/v2/monitoramento/visualizar.jsp?codigo=229
http://www.sisdc.pr.gov.br/sdc/restrito/v2/monitoramento/visualizar.jsp?codigo=230
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 LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS BÁSICAS 

2.13.1. Crescimento Demográfico sem Planejamento Urbano 

Dentre os principais desafios que as cidades brasileiras têm enfrentado, tem-se o controle do 

processo de expansão e desenvolvimento urbano. O referido problema encontra-se 

particularmente nas cidades que sofreram processos de crescimento econômico acelerado 

durante um espaço de tempo, motivando uma expansão demográfica e de negócios, sob um 

contexto de concentração de renda e de grande parte da população de baixa renda (BRASIL, 

2001).  

No Brasil, o crescimento econômico periférico está atrelado ao crescimento da população de 

baixa renda, a qual procura na cidade oportunidades de emprego e sobrevivência, mas sem 

condições de se instalar nas regiões estruturadas da mesma. Essa população acaba por ocupar 

as bordas da cidade, gerando as favelas, cortiços, ocupações em área de risco e periferias 

longínquas, em geral, estabelecidas às margens dos investimentos públicos (BRASIL, 2001).  

A ocupação desenfreada dos arredores da cidade resulta na ocupação de áreas irregulares que 

não possuem capacidade de receber infraestruturas. Desta forma, por mais que o Poder Público 

tente, não consegue atender de forma adequada a população que ali reside, resultando nos 

alagamentos e inundações, fruto da falta ou insuficiência da infraestrutura urbana.  

Tendo em vista o melhor gerenciamento do crescimento das cidades brasileiras, foi estabelecido 

em 2001, por meio da Lei Federal Nº 10.257, o Estatuto da Cidade, o qual estabelece normas 

de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem 

coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

O Estatuto da Cidade reafirma a premissa já definida pela Constituição Federal de 1988, a qual 

define a obrigatoriedade da elaboração de Planos Diretores para Municípios com mais de vinte 

mil habitantes, mas também, estabelece o Plano Diretor como instrumento básico de política de 

desenvolvimento e expansão urbana (artigos 39 e 40). A referida Legislação tem como objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 

O Município de Guarapuava, acompanhando o movimento realizado em todo território nacional, 

denominado êxodo rural, onde os trabalhadores da área rural migraram para as cidades em 

busca de emprego e melhores condições de vida. Esse fato, torna-se evidente ao analisar a taxa 

de urbanização do Município segundo o IBGE (Figura 67), a qual cresce de maneira linear até 

estabilizar no ano de 2010. Esse crescimento, resulta nos conflitos e problemas mencionados 

anteriormente. 
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Figura 67: Taxa de Urbanização do Município de Guarapuava 

 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

Apesar da considerável extensão territorial do Município (aproximadamente 3.178 Km² - PMSB, 

2018), composto por 6 Distritos Urbanos, a população urbana concentra-se massivamente no 

distrito sede, estabelecido no entorno das rodovias BR-277, PR-170 e PR-466, as quais são 

utilizadas para atravessar o Estado do Paraná e interligar ao Brasil.  

Cabe destacar que o crescimento demográfico sem planejamento, ainda resulta em impactos 

como o aumento da concentração da poluição da água, solo e ar, a elevação da temperatura, a 

impermeabilização excessiva do solo, a qual consequentemente resulta no aumento do 

escoamento superficial com reflexos nos regimes das chuvas.  

Desta forma, é importante ressaltar a necessidade de um desenvolvimento urbano ordenado e 

de baixo impacto, visando a preservação do ciclo hidrológico natural, a partir da redução do 

escoamento superficial motivado pelas alterações na superfície do solo devido ao 

desenvolvimento urbano. 

 

2.13.2. Saneamento Básico 

2.13.2.1. Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

Dentre os impactos causado pela ausência do saneamento básico, têm-se o despejo inadequado 

de efluentes sanitários e industriais, os quais são despejados individualmente nas galerias 

pluviais e consequentemente dispostos nos corpos hídricos. Esses efluentes poluem as fontes 

de água, limitando seus usos, bem como, acirrando a disputa por água de qualidade satisfatória. 

No Município de Guarapuava, a SANEPAR (Companhia de Saneamento do Paraná) é a 

responsável pela operação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário (Lei 

Municipal N° 2018/2011), com uma concessão de 30 anos, a contar da referida legislação. 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMBS), elaborado em 2017 e aprovado em 

2018, o Distrito Sede de Guarapuava contava com o índice de atendimento urbano de 
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abastecimento de água de 100% da população, e o índice de atendimento urbano de coleta 

esgotamento sanitário de 80,40 % (PMSB, 2018). 

Cabe destacar, que não constam no referido Plano informações em relação a contaminação do 

manancial utilizado para abastecimento de água do Município de Guarapuava. Também não 

foram encontradas informações com relação ao despejo irregular de esgotamento sanitário na 

rede de drenagem (PMSB, 2018).  

O Município de Guarapuava, semelhante aos demais Municípios brasileiros, tem em seu sistema 

de esgotamento sanitário, a prática comum da ocorrência de ligações clandestinas no sistema 

de drenagem, ocasionando a má qualidade e deterioração de alguns corpos hídricos receptores, 

ocasionados pelo recebimento dos grandes volumes de esgoto bruto. Atrelado a esse fato, têm-

se ainda, odor desagradável e a proliferação doenças. Registra-se também a existência de 

cruzamento dos sistemas de esgotamento com o sistema de drenagem de águas pluviais. 

Desta forma, é importante ressaltar que a existência de um sistema de esgotamento sanitário 

eficiente tem reflexo na qualidade de vida da população, podendo-se citar a melhoria nas 

condições sanitárias, redução das doenças de veiculação hídrica, redução dos custos para 

tratamento de água no abastecimento público, conservação dos recursos naturais, dentre outros. 

 

2.13.2.2.  Resíduos Sólidos Urbanos 

Juntamente com o descarte clandestino de esgotamento sanitário na rede pluvial, a disposição 

inadequada dos resíduos sólidos está entre os impactos de contaminação dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos. O descarte irregular dos resíduos agregado as precipitações, 

resultam no transporte dos mesmos para a rede de drenagem e aos corpos hídricos, 

ocasionando a obstrução da água nas tubulações, entupimentos de estruturas gerando 

alagamentos, contaminação do solo e da qualidade da água. 

Segundo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de 

Guarapuava, elaborado em 2020, o Município atende integralmente a população com relação a 

coleta de resíduos sólidos, sendo os serviços de coleta prestados por empresa terceirizada, e a 

destinação ocorre no Aterro Sanitário Municipal.  

Com relação a possibilidade de obstrução do sistema de drenagem pluvial resultante da 

disposição irregular de resíduos, cabe a Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava 

(SURG), a responsabilidade da manutenção do sistema.  

De acordo com o PMGIRS (2020), os resíduos gerados na manutenção e operação de sistemas 

de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas são compostos principalmente por terra e 

outros resíduos dispostos indevidamente nas vias públicas, os quais são carreados pela água 

de chuva até o sistema de micro e macrodrenagem. Os resíduos coletados são destinados para 

o aterro sanitário municipal, de forma que não existe controle de pesagem dos resíduos do 

sistema de drenagem destinados ao mesmo. 

 

2.13.3. Perda da Biodiversidade e da Cobertura Vegetal 

Segundo o Plano Diretor Municipal de Guarapuava (2007), a vegetação original do Município era 

de campo limpo, com capões e matas de galeria (vegetação florestal que acompanha rios de 

pequeno porte), ilhas de Araucárias e matas ciliares ao longo dos corpos hídricos.   



 
 

             

                                           

 
 

140 

Plano Municipal de Drenagem 

RELATÓRIO TÉCNICO I 

A cobertura vegetal é fundamental para a estabilidade dos fluxos de água e temperatura entre a 

terra e a atmosfera. A presença da vegetação promove o equilíbrio da variação da temperatura 

e umidade. Isto porque, além de sombra, as árvores e outros tipos de vegetação  absorvem  água  

e  liberam  gradativamente  a  umidade  em  forma  de  vapor (evapotranspiração)  conforme  a  

temperatura  ambiente.  Assim, os  níveis  de  temperatura  e umidade  mantem-se  mais  ou  

menos  equilibrados,  diferente  do  que  ocorre  nas  áreas  sem presença  de  vegetação,  onde  

a  temperatura  e  o  percentual  de  umidade  atmosférica  variam bruscamente. 

Além disso, a cobertura florestal reduz o impacto da chuva ao solo e proporciona a infiltração e 

armazenamento da água no mesmo, contribuindo para o controle da erosão e do nível dos cursos 

d'água. Ou seja, a cobertura florestal regula a vazão dos rios, reduzindo as intensidades dos 

extremos de estiagem ou de enchentes. 

No Estado do Paraná, a Resolução Conjunta SEMA/IAP N° 005/2009, estabelece e define o 

mapeamento das Áreas Estratégicas para a Conservação e a Recuperação da Biodiversidade. 

O mapeamento das Áreas Estratégicas para a Conservação e Restauração da biodiversidade 

(AECR) objetiva fornecer informações e subsídios técnicos fundamentais para aplicação em 

projetos ambientais, no cumprimento da legislação ambiental vigente e na formulação e 

execução de políticas públicas. 

Em intersecção ao limite do Município de Guarapuava com o mapeamento disponibilizado em 

formato shapefile (.shp) pelo IAT, resultou que o Município possui uma área de 1.079,51 Km² de 

Áreas Estratégicas, ocupando cerca de 34% do território de Guarapuava (considerando a 

extensão de 3.178 Km² (PMSB, 2018)), sendo 523,62 Km² de Áreas para Restauração (48,50%) 

e 555,90 Km² de Áreas para Conservação (50,50%). 

Atualmente, a cobertura vegetal  do  município  de  Guarapuava  encontra-se  bastante alterada 

como pode ser observada na figura anterior, decorrente da ação antropogênica ocorrida durante 

seu processo de uso e ocupação do solo. 
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Figura 68: Áreas Estratégias no Município de Guarapuava 

 
Fonte: Adaptado de IAT, 2020. 
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 MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

As atividades previstas para a participação efetiva da população na construção do Plano de 

Drenagem de Guarapuava (PR), serão contempladas nas Consultas Públicas e ao final na 

Audiência Pública para aprovação do Plano. 

A participação da população é fundamental para garantir a corresponsabilidade entre o Poder 

Público e comunidade. 

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.  

Inicialmente foi disponibilizado no site da Prefeitura, Grupos WhatsApp e e-mail, questionário 

utilizando ferramentas digitais através do Google Forms, para que seja atingido um número 

considerável de respostas e contribuições para apoio na construção do Relatório Técnico Parcial 

II. O link do questionário estará disponível até a data de 05/02/2021. 

Neste relatório será apresentada a Análise e Diagnóstico da situação atual sobre a Gestão do 

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas pluviais Urbanas de Guarapuava (PR) e em anexo os 

resultados do questionário e as contribuições recebidas. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A drenagem e manejo das águas pluviais urbanas compõe um dos quatro eixos do saneamento 

básico e é conceituada da seguinte forma: constituída 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. 

Exercem a titularidade dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, os 

municípios e o Distrito Federal. Portanto, cabe ao Poder Público Municipal de Guarapuava a 

execução das atividades, da infraestrutura e das instalações operacionais, também sendo 

responsável pela limpeza e fiscalização preventiva do sistema dentro do perímetro urbano. 

Estas responsabilidades se descentralizam, principalmente, entre Secretarias Municipais: 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (subordinada à Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social); Secretaria de Habitação e Urbanismo; Secretaria de Meio Ambiente; 

e, Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos. Ainda se faz necessário eleger um órgão, 

ou entidade reguladora, federativo ou privado para a regulação e fiscalização dos serviços 

prestados pelo Poder Público Municipal. 

A equipe alocada para os serviços de drenagem é composta por vinte (20) funcionários para 

execução de serviços de manutenção ou recuperação de sarjetas, manutenção ou recuperação 

estrutural de redes e canais, limpeza e desobstrução de redes e canais fechados, limpeza de 

bocas-de-lobo e poços de visitas, dragagem ou desassoreamento de canais abertos, e limpeza 

das margens de cursos d’água naturais e de lagos. Entretanto, não há um cronograma com 

frequência e locais para atendimento, ou seja, não realiza a manutenção e limpeza preventiva 

do sistema de drenagem urbana, atendendo programação específica. 

O município de Guarapuava conta com atendimento de rede separadora de esgotamento 

sanitário. Entretanto, há possibilidade de convergência entre os dois sistemas em alguns trechos 

como nos locais que não possuem rede de esgoto ou que não é possível o sistema de galeria 

pluvial. Foram observados pontos de lançamento irregular em alguns bairros de Guarapuava 

como Jardim das Américas, Vila São Vicente e Concórdia. Também foram identificados focos de 

resíduos sólidos próximos aos corpos hídricos. 

De acordo com o Plano Diretor de Guarapuava, cujos dados foram atualizados em 2016, a taxa 

de cobertura de pavimentação (asfáltica e poliédrica) representa 52,2% das vias do município, o 

equivalente a uma extensão de 338.094,49 m do total de 647.834,49 m. Partindo do princípio de 

que a rede de drenagem acompanha a pavimentação de ruas, espera-se que o número de ruas 

com pavimentação seja próximo de 50% das vias públicas. 

Também foram observadas poucas bocas de lobo em más condições, com grelhas quebradas 

ou parcialmente ou integralmente obstruídas. Vale destacar que é importante levar em conta o 

encaixe de grades que impossibilitam ou inviabilizam a manutenção das bocas de lobo. 

Com relação à ocupação das bacias hidrográficas, foi possível observar que a bacia hidrográfica 

do Rio Cascavel teve 42,7% de sua área modificada por ações antrópicas que, atualmente 

correspondem ao uso misto. Apenas 9,73% corresponde à cobertura florestal remanescente, 

cujo índice pode atingir até 36,1% se somar as categorias de reflorestamento e de campos. As 

bacias hidrográficas que mais foram modificadas foram as do Arroio Central, Arroio do Pocinho 

e Arroio Barro Preto (100%, 98,9% e 95,5%, respectivamente). 
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No total, foram identificados sete pontos de inundações/alagamentos: Parque Trianon e 

imediações; Praça Cléve e imediações; Centro; Bairro Jardim das Américas; Vila São Vicente; 

Vila Bela; e Vila Concórdia. 

No Parque Trianon e imediações, há relatos de que as casas próximas ao Arroio do Pocinho, 

sofriam com inundações de até 2,0 metros de altura, mas que foi implantada uma galeria pluvial 

que reduziu a intensidade de inundações, mas que ainda ocorrem no local. Foram constatadas 

casas próximas ao rio, consideradas como áreas de várzea ou fundo de vale. É possível afirmar, 

também, que as galerias pluviais podem não ter capacidade de vazão suficiente para a água 

pluvial, causando problemas de alagamentos, simultaneamente. 

Na Praça Cléve, há relatos de inundações e/ou alagamentos que variam até 50 cm de altura. O 

Arroio Central que foi aterrado, há décadas, para dar espaço às construções urbanas e, por isso, 

não há sistema de macrodrenagem que atenda à demanda de vazão de chuvas intensas que 

ocorrem na região. Por exemplo, o Edifício Italáia se situa em cima do córrego que foi aterrado, 

antigamente. Estabelecimentos comerciais e residências são afetados na região.  

Abaixo da Praça Cléve, na R. Padre Chagas é considerada uma região crítica, uma vez que 

ocorrem com frequência, com relatos de que a água da chuva já atingiu o nível de 1,0 metro. 

Foram realizadas obras de galerias pluviais no local, que reduziram a frequência e intensidade 

das ocorrências. 

A montante do Arroio Central, nas ruas Pedro Alves e Vicente Machado, o mesmo córrego foi 

canalizado. Sobre a superfície, observam-se residências, estabelecimentos comerciais e 

supermercado que também sofrem com a ocorrência de inundações. 

Nos bairros Jardim das Américas, Vila São Vicente, Vila Bela e Vila Concórdia foram observadas 

residências de alvenaria e de madeira em áreas de várzea e fundos de vale, o que corresponde 

a ocupações em áreas irregulares sujeitas às inundações. 

De acordo com as visitas técnicas realizadas em campo e Vestena, Almeida e Geffer (2020), é 

possível inferir que o sistema de drenagem urbana da cidade de Guarapuava, em determinados 

locais, apresenta capacidade de vazão reduzida pelo volumoso assoreamento provocado por 

sedimentos, originados de processos erosivos especialmente ocorrentes nas frentes periféricas 

de expansão urbana, entulho de construção civil e lixo urbano. 

Este fato, portanto, contribui para as ocorrências de inundações e alagamentos apesar de suas 

causas estarem diretamente relacionadas a eventos hidrometeorológicos, principalmente nos 

meses de verão e primavera, período em que se observa um maior volume de chuvas. 

Estes dados serão complementados e confirmados no decorrer dos trabalhos simultâneos e 

futuros: levantamento topográfico e hidrológico em campo; análise e diagnóstico da situação 

atual; recomendações de intervenções imediatas (ações de curto prazo); proposta de ações 

prioritárias; ações sistemáticas; elaboração de anteprojetos; e diretrizes gerais.  

Com relação à etapa de levantamento topográfico, ora em execução, ressalta-se que a 

SANEPAR elaborou o cadastro de parte das redes de abastecimento público de água potável e 

esgotamento sanitário que interceptam com a de drenagem urbana da sede do Município de 

Guarapuava. Também, será considerado o acervo de projetos específicos de drenagem urbana 

da SURG, das concessionárias das rodovias Caminhos do Paraná e Ecovia, bem como da 

concessionária da ferrovia RUMO Logística, que interferem na rede de drenagem de águas 

pluviais, para compor o Plano Municipal de Drenagem. 
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ANEXO A – SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES EM 

SANEAMENTO (SNIS) 

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 - 

 

 

 



 
 

             

                                           

 
 

151 

Plano Municipal de Drenagem 

RELATÓRIO TÉCNICO I 

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 
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Informações de Infraestrutura (IN2) 

Caracterização do sistema de DMAPU Ud. Sigla Informação 

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

sim / não IE041 Sim 

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 retenção Cidade dos Lagos 1 22.595 

Bacia de retenção Cidade dos Lagos 2 129.400 

Bacia de retenção Lagoa das Lágrimas 17.916 

Bacia de retenção Lagoa Dourada 30.405 

Bacia de retenção Parque das Crianças 66.361 

Bacia de retenção 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) -  - 

 

 



 
 

             

                                           

 
 

154 

Plano Municipal de Drenagem 

RELATÓRIO TÉCNICO I 

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 
decorrentes de eventos 

hidrológicos 
impactantes 

Nos últimos cinco anos, registrados no S2ID pessoa RI028 0 

No ano de referência, registrados no S2ID pessoa RI029 0 

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 

Nos últimos cinco anos, registrados no S2ID óbito RI030 0 
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Informações de Gestão de Risco (GR2) 

Ocorrência de enxurradas, alagamentos e inundações em áreas 
urbanas 

Ud. Sigla Informação 

Quantidade de óbitos 
decorrentes de eventos 

hidrológicos 
impactantes 

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 - 

 


