
 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 1 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br II 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO  
 

ESTADO DO PARANÁ 
 
 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

  



 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br III 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO   
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO  
 

Avenida Padre Natal Pigato n.º 925 - Bloco 13  

CEP: 83.607-240  

Fone.Fax: (41) 3291 5057 – 3291 5157  

Home: www.campolargo.pr.gov.br 

e-mail: smdu@campolargo.pr.gov.br 

 
  
COMITÊ EXECUTIVO  

Técnico da SMDU – Letícia Nerone Gadens 

Técnico da SMMA – Mirela Jacomasso Medeiros  

Técnico da SMVO - Cássia B. M. Gavlak  

Técnico da Vigilância em Saúde – Celso Dias da Luz 

Técnico da Defesa Civil - José Mastrangelo Sobrinho  

Advocacia Geral do Município – Fernando Cecon  

Técnico da SMFO – Waltevir Junior Ribeiro  

Técnico da Secretaria Mun. De Governo (comunicação) - Tiago Stocchero 

SANEPAR – Cláudia Antonietto e João Bressan 
 

COMITÊ DE COORDENAÇÃO  

Secretaria de Governo – Simone do Rocio Chagas 

Secretaria do Desenvolvimento Urbano - Daily Reinke 

Secretaria do Meio Ambiente - Marcos Aurélio Reinaldin 

Secretaria de Saúde - Alexandre Xavier Kuster 

Secretaria de Viação e Obras - Fernando Schiavon 

Cons. Municipal de Defesa Civil - CONDEC – Alexandre Custódio Telesse 

Câmara Municipal - Luiz Antônio Rossato 

Cons. Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - CONDUMA  

Rodolpho Humberto Ramina  

Cons. Municipal de Saúde – Simoni Andade e Giovani Marcon  

SANEPAR – João Luiz Maccagnan da Hora 

Sociedade Civil – Dinarte Fagundes Cordeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.campolargo.pr.gov.br/
mailto:smdu@campolargo.pr.gov.br


 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br IV 

 

 
 

 
CONSULTORA CONTRATADA 
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA S/S LTDA. 
 

CNPJ: 04.915.134/0001-93 • CREA-PR Nº 41972 

Avenida Higienópolis, 32,4° andar, Centro. 

Tel.: 43 3026 4065 - CEP 86020-080 - Londrina-PR 
Home: www.drz.com.br • e-mail: drz@drz.com.br 
 

DIRETORIA: 

Agostinho de Rezende - Diretor Geral 

Rubens Menoli - Diretor Institucional  

José Roberto Hoffmann - Eng. Civil e Diretor Técnico  

 

EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR:  

Agenor Martins Júnior – Arquiteto e Urbanista - Coordenador 

Aila Carolina Theodoro de Brito – Analista Ambiental 

Anderson Araújo de Aguiar – Engenheiro Cartógrafo 

Antônio Carlos Picolo Furlan – Engenheiro Civil 

Carla Maria do Prado Machado – Educadora Ambiental 

Eneias de Oliveira Cesar – Engenheiro Agrônomo 

Juliane Maistro – Aux. de Analista Ambiental 

Letícia Leal Ferreira – Analista Ambiental 

Marcia Bounassar – Arquiteta e Urbanista 

Marcos Di Nallo – Desenvolvedor Web e SIG 

Maria Fernanda Pansanato Vetrone – Assistente Social 

Mariana Campos Barbosa – Analista Ambiental 

Mayara Maezano Faita – Analista Ambiental 

Mayra Curti Bonfante – Analista Ambiental 

Rogélio Gerônimo dos Santos – Economista 

Tito Galvanin Neto – Sociólogo 

Wagner Delano Hawthorne – Engenheiro Civil 

 

  

http://www.drz.com.br/
mailto:drz@drz.com.br


 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br V 

APRESENTAÇÃO 
 

Este documento corresponde ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de 

Campo Largo - PR, em conformidade com o Contrato n.°125/2013. 

A elaboração do PMSB abrange o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

dos setores de saneamento básico, os quais por definição englobam abastecimento de água; 

esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e; drenagem e manejo 

de águas pluviais urbanas. 

O Plano de Saneamento Básico do município de Campo Largo visa estabelecer um 

planejamento das ações de saneamento no município, atendendo aos princípios da Política 

Nacional de Saneamento Básico (Lei n° 11.445/07) com vistas à melhoria da salubridade 

ambiental, à proteção dos recursos hídricos e à promoção da saúde pública. O presente 

Diagnóstico apresenta a caracterização geral do Município, a situação institucional dos 

prestadores de serviços e por fim a sua capacidade econômico-financeira de endividamento. 

Este produto foi construído com base nos dados coletados em campo, informação fornecida 

pelos técnicos do Município repasse de informações pelos órgãos responsáveis pelos 

serviços de saneamento básico, além de outros órgãos oficiais. 
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1 INTRODUÇÃO 

A falta de planejamento municipal e a ausência de uma análise integrada conciliando 

aspectos sociais, econômicos e ambientais resultam em ações fragmentadas e nem sempre 

eficientes que conduzem para um desenvolvimento desequilibrado e com desperdício de 

recursos. A falta de saneamento ou adoção de soluções ineficientes trazem danos ao meio 

ambiente, como a poluição hídrica e a poluição do solo que, por consequência, influencia 

diretamente na saúde pública. Em contraposição, ações adequadas na área de saneamento 

reduzem significativamente os gastos com serviços de saúde. 

Acompanhando a preocupação das diferentes escalas de governo com questões 

relacionadas ao saneamento, a Lei nº 11.445 de 2007 estabelece as diretrizes nacionais para 

o saneamento básico, bem como para a política federal do setor. Entendendo saneamento 

básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, a Lei condiciona a prestação dos serviços 

públicos destas áreas à existência do Plano de Saneamento Básico, o qual deve ser revisto 

periodicamente. 

Diante das preocupações atuais apresentadas e das exigências legais referentes ao 

setor, este documento refere-se ao Diagnóstico de caracterização do município e das 

instituições que prestam os serviços de Saneamento Básico, e, por fim, a avaliação da sua 

capacidade financeira de endividamento.  Este produto corresponde ao início do diagnóstico 

atual da situação do município para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) de Campo Largo - PR, atendendo aos requisitos para sua elaboração. 

O objetivo geral do PMSB é de estabelecer um planejamento das ações de 

saneamento de forma que atenda aos princípios da política nacional e que seja construído 

por meio de uma gestão participativa, envolvendo a sociedade no processo de elaboração. O 

Plano Municipal de Saneamento Básico visa à melhoria da salubridade ambiental, a proteção 

dos recursos hídricos, a universalização dos serviços, o desenvolvimento progressivo e a 

promoção da saúde pública. 

O PMSB envolve as seguintes fases: diagnóstico da situação do saneamento no 

município e seus impactos na qualidade de vida da população; definição de objetivos, metas 

e alternativas para universalização e desenvolvimento dos serviços; estabelecimento de 

programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas; planejamento 

de ações para emergências e contingências; desenvolvimento de mecanismos e 

procedimentos para a avaliação sistemática das ações programadas e institucionalização do 

plano municipal de saneamento básico. 
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A elaboração do PMSB contará com um processo de mobilização social, que será 

realizado pelos representantes do município por meio dos Grupos de Trabalho Executivo e 

Consultivo e contará com a assessoria da equipe técnica da empresa de consultoria. 
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2 METODOLOGIA 

O PMSB está sendo elaborado conforme metodologia definida pelo Termo de 

Referência, com complementações e adaptações em função das peculiaridades locais, 

mediante sugestões e aprovação dos Comitês de Coordenação e Executivo, as quais se 

fazem necessárias no decorrer do processo. 

A participação da sociedade está ocorrendo ao longo do processo de elaboração do 

Plano, através dos Grupos de Trabalho e reuniões com a população, além de interação com 

os principais atores sociais do município. 

Como parte do PMSB, foi elaborado o diagnóstico dos serviços públicos de 

saneamento básico, o qual conforme a Lei Federal nº. 11.445 de 2007 compreende: 

 Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 

infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 

potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos 

de medição; 

 Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais 

até o seu lançamento final no meio ambiente; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da 

varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de 

águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 

vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas 

nas áreas urbanas. 

O diagnóstico dos serviços públicos de saneamento básico no município engloba as 

zonas urbana e rural, sendo elaboradas com base em informações bibliográficas, visitas 

técnicas nos locais, dispositivos e equipamentos referentes aos serviços de saneamento 

básico, dados secundários coletados em órgãos oficiais, entrevistas com responsáveis pelos 

serviços e levantamentos feitos em diversos setores do município.  

A parte referente aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi 

elaborada com as informações disponibilizadas pela Companhia de Saneamento do Paraná 

(SANEPAR), concessionária dos serviços de água e esgoto do município e através de visitas 

técnicas. 
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As informações para a caracterização da prestação dos serviços públicos estão 

apresentadas conforme as divisões já utilizadas no município. No decorrer da elaboração do 

Plano, sempre que possível, estas estarão compatibilizadas com a divisão por bacias 

hidrográficas. Estas unidades serão adotadas para o planejamento das ações do Plano. 

O Banco de Dados Georreferenciados do PMSB foi elaborado utilizando o Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) ArcGis 10.2. Os planos de informação desse sistema foram 

projetados no sistema de coordenadas Universal Transverso de Mercator (UTM), zona 22S, 

datum SIRGAS 2000. 

Com relação ao detalhamento da metodologia utilizada, esta é complementada ao 

longo do texto do diagnóstico conforme a necessidade. Da mesma forma, os valores de 

indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos são citados no 

decorrer do texto de cada setor pertinente. Os impactos da situação do saneamento do 

município na qualidade de vida da população estão sendo abordados junto com a construção 

do diagnóstico.  

A metodologia para avaliação dos dados, conforme apresentado no plano de trabalho, 

consiste na avaliação técnica dos dados adquiridos buscando avaliar o cenário atual do 

saneamento no Município, e dessa forma, construindo as demandas e as necessidades de 

cada setor. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

3.1 ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, CULTURAIS E DE INFRAESTRUTURA 

Os aspectos socioeconômicos e culturais consideram as condições sociais, 

econômicas, o histórico de ocupação como os aspectos culturais de uma determinada região 

ou município, características quanto às atividades agropecuárias, industriais e comerciais, e 

os índices estatísticos populacionais de forma que seja possível a partir destas características, 

estabelecer um perfil e mesmo uma base para o planejamento e gestão territorial.  

As informações contidas neste levantamento foram obtidas junto a órgãos oficiais 

(IPARDES e IBGE) e a partir de dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Campo 

Largo. 

3.1.1 Localização 

Campo Largo está localizado no Sudeste do Paraná com altitude de 956 metros acima 

do nível do mar, na coordenada geográfica 25º 27’ 31” S, 49º 31’ 42” O (IPARDES, 2013). 

Na divisão territorial do IBGE, Campo Largo pertence à Mesorregião Metropolitana de 

Curitiba, a qual possui 50 municípios, agrupados em cinco microrregiões: Lapa, Curitiba, 

Cerra Azul, Rio Negro e Paranaguá. Campo Largo pertence à microrregião de Curitiba, que 

compreende 19 municípios, conforme a tabela a seguir.  
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Figura 3.1- Localização do município. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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3.1.2 Histórico de Formação 

A ocupação do sítio onde hoje se encontra Campo Largo teve início no século XVI, 

durante o ciclo do ouro no Paraná, intensificado com o desenvolvimento da pecuária e dos 

pontos de parada dos tropeiros que tinham como destino São Paulo. 

Grande parte das terras do atual território de Campo Largo pertencia ao português 

Antônio Luís, conhecido como “Tigre”, com sua morte, a sesmaria passou a pertencer a 

diversas pessoas. Um desses proprietários, o capitão João Antônio da Costa, foi um dos 

principais responsáveis pela formação do território de Campo Largo, doando em 1819 os 

terrenos do povoado que se iniciou em 1814. 

O Distrito de Campo Largo foi criado pela Lei Nº 23, da Província de São Paulo, em 

12 de março de 1841. A Lei Provincial Nº 219, de 2 de abril de 1870, criou o município 

desmembrado de Curitiba, ocorrendo sua instalação em 23 de fevereiro do ano seguinte. A 

Lei Provincial Nº 685, de 6 de novembro de 1882, concedeu à sede municipal foros de Cidade. 

Composto de um único distrito até 1911 possuía já em 1938, os de Campo Largo, João 

Eugênio, São Luís do Purunã e Três Córregos. De acordo com a divisão administrativa a 

vigorar de 1939-1943 abrangia mais o de Ferraria. Por força do Decreto Lei Estadual Nº 199, 

de 30 de dezembro de 1943, passou a pertencer a Campo Largo o distrito de São Silvestre, 

desmembrado de Cerro Azul. Por ocasião do Censo de 1950, achava-se formado pelos de 

Campo Largo, Ferraria, João Eugênio, São Luís do Purunã, São Silvestre e Três Córregos. A 

Lei Estadual Nº 4338, de 25 de janeiro de 1961, desmembrou os distritos de João Eugênio e 

São Luís do Purunã para criar o Município de Balsa Nova, permanecendo Campo Largo com 

os distritos Bateias (criado em 1951), Ferraria, Três Córregos, São Silvestre e o da Sede 

Municipal, mantendo-se assim até o presente. A Comarca foi criada pela Lei Provincial Nº 

359, de 18 de abril de 1873, com jurisdição sobre os municípios de Campo Largo e Balsa 

Nova. 

3.1.3  Principais Características Urbanas 

A população de Campo Largo é majoritariamente urbana, com 94.171 habitantes 

residentes da área urbana, sendo que 75.629 pessoas habitam a sede do município. Essa 

população está distribuída em 21 bairros, de acordo com base cartográfica fornecida Pela 

Prefeitura Municipal de Campo Largo (2014). 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Campo Largo (CAMPO LARGO, 

2004) estabelece o zoneamento do perímetro urbano do município, apresenta os tipos de uso 

futuro das áreas identificadas, com o intuito de fornecer a base para o planejamento territorial 

do município. Esse documento estabelece Áreas de Expansão Urbana e de Expansão 

Industrial.  
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De acordo com o plano supracitado, as Áreas de Expansão Urbana são áreas 

consideradas urbanizáveis, com possibilidade de ampliar o crescimento urbano através do 

aumento populacional e desenvolvimento de usos diversos. Duas localidades são citadas no 

Plano Diretor de Campo Largo com possibilidade de expansão, a primeira se dá pela pressão 

de crescimento da ocupação da Sede no sentido do Distrito de Ferraria (direção oeste para 

leste), bem como de Curitiba no sentido do Distrito de Ferraria, na mesma direção, mas no 

sentido inverso (CAMPO LARGO, 2004). A segunda localidade é o Distrito de Bateias, ao 

Norte da BR - 277, o qual passa por um crescimento populacional de pessoas vindas da Sede 

Urbana. 

Campo Largo está inserido na Região Metropolitana de Curitiba - RMC, criada através 

da Lei Complementar Federal Nº 14/1973, alterada pelas Leis Estaduais Nº 11.027/1995, Nº 

11.096/95, Nº 12.125/1998, Nº 13.512/2002 e Nº 139/2011. Atualmente a RMC é constituída 

por 29 municípios: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, 

Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, 

Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Dr. Ulysses, Itaperuçu, Fazenda Rio Grande, Lapa, 

Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio 

Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná.   
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Figura 3.2- Localização do município na Região Metropolitana de Curitiba. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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A Região Metropolitana de Curitiba é a oitava região metropolitana mais populosa do 

Brasil, com 30,86% da população do Estado do Paraná (3.223.835 hab.). A RMC é o principal 

polo industrial e financeiro do Estado, possuindo grande importância para a economia do país, 

em virtude da proximidade com os principais mercados produtores e consumidores do Brasil.  

Através da tabela apresentada a seguir, pode-se verificar o quantitativo de empresas 

instaladas na RMC (MTE/DES/CGET/RAIS, 2006). Campo Largo é o sexto município ao se 

considerar o número total de estabelecimentos econômicos da RMC, com 4.119 empresas 

(MTE/DES/CGET/RAIS, 2006). 

 
Tabela 3.1- Estabelecimentos econômicos da RMC (2006). 

Estabelecimentos Econômicos Nos Municípios Da Região Metropolitana De Curitiba - 2006 

Municípios Indústria Construção Civil Comércio Serviços Agropecuária Total 

Adrianópolis 19 1 87 47 22 176 

Agudos do Sul 42 5 138 67 18 270 

Almirante Tamandaré 364 115 1.057 633 26 2.195 

Araucária 523 222 1.967 1.754 75 4.541 

Balsa Nova 72 13 133 173 54 445 

Bocaiúva do Sul 39 6 145 181 50 421 

Campina Grande do Sul 157 46 716 618 33 1.570 

Campo Largo 593 156 1.768 1.519 83 4.119 

Campo Magro 97 42 318 298 16 771 

Cerro Azul 29 12 378 179 120 718 

Colombo 923 407 3.139 2.158 94 6.721 

Contenda 44 0 235 149 34 462 

Curitiba 7.792 4.938 51.197 59.231 632 123.790 

Fazenda Rio Grande 299 110 1.211 762 12 2.394 

Itaperuçu 95 37 287 117 28 564 

Lapa 139 46 949 748 259 2.141 

Mandirituba 208 79 586 1.109 54 2.036 

Pinhais 1.027 376 2.526 2.111 15 6.055 

Piraquara 114 64 738 549 34 1.499 

Quatro Barras 108 48 365 585 24 1.130 

Quitandinha 41 9 221 157 28 456 

Rio Branco do Sul 148 46 466 324 21 1.005 

São José dos Pinhais 1.480 430 4.437 3.457 141 9.945 

Tijucas do Sul 65 11 274 166 62 578 

Tunas do Paraná 43 7 61 42 75 228 

Doutor Ulysses 7 1 60 27 28 123 

Total 14.468 7.227 73.459 77.161 2.038 174.353 

Fonte: MTE/DES/CGET/RAIS, 2006 

 

Quanto ao número de empregos formais, o município de Campo Largo destaca-se 

como o sétimo município gerador de empregos na Região Metropolitana de Curitiba, conforme 

pode ser observado na tabela a seguir.  

  



 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 53 

Tabela 3.2 - Ranking dos municípios da RMC quanto a geração de empregos - 2000 - 2006 

Ranking dos dez municípios com maior número de empregos formais na RMC* - 2000 a 2006 

Município 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

São José dos Pinhais 38.322 37.958 43.674 46.349 51.286 55.481 60.629 

Pinhais 19.222 19.803 21.964 23.789 23.909 26.504 31.668 

Araucária 19.831 22.615 23.272 24.501 26.344 27.677 30.175 

Colombo 20.305 21.267 23.548 24.180 25.832 26.433 29.059 

Campo Largo 14.608 15.633 16.753 17.330 18.014 20.078 21.163 

Quatro Barras 10.847 12.990 7.880 8.992 9.181 9.357 9.532 

Almirante Tamandaré 5.747 6.066 6.796 7.328 7.685 8.391 9.269 

Fazenda Rio Grande 4.255 5.258 5.918 6.337 7.036 7.944 8.164 

Lapa** ** ** 5.778 6.203 6.489 6.931 7.130 

Campina Grande do Sul 6.412 5.951 5.526 4.549 4.740 5.474 5.958 

Total 726.022 740.544 769.716 777.744 840.817 871.327 958.885 
Fonte: MTE/DES/CGET/RAIS, 2006. 
*Exceto Curitiba. 

 

Tabela 3.3 - Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios da Região Metropolitana de 
Curitiba. 

IDH dos municípios da RMC 

Município IDH 

Curitiba 0,823 

Rio Negro 0,760 

São José dos Pinhais 0,758 

Pinhais 0,751 

Campo Largo 0,745 

Quatro Barras 0,742 

Araucária 0,740 

Colombo 0,733 

Fazenda Rio Grande 0,720 

Campina Grande do Sul 0,718 

Lapa 0,706 

Campo Magro 0,701 

Piraquara 0,700 

Almirante Tamandare 0,699 

Balsa Nova 0,696 

Piên 0,694 

Campo do Tenente 0,686 

Contenda 0,681 

Quitandinha 0,680 

Rio Branco do Sul 0,679 

Adrianópolis 0,667 

Agudos do Sul 0,660 

Mandirituba 0,655 

Bocaiúva do Sul 0,640 

Itaperuçu 0,637 

Tijucas do Sul 0,636 

Tunas do Paraná 0,611 

Cerro Azul 0,573 

Doutor Ulysses 0,546 
Fonte: PNUD, 2013. 
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Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, índice que calcula o 

desenvolvimento municipal, considerando a longevidade, educação e renda, os municípios 

que constituem a RMC apresentam grande disparidade entre si. Conforme pode-se observar 

na tabela apresentada, dos 29 municípios que compõem a RMC, dois possuem IDH 

classificado como baixo (de 0,500 a 0,599), quatorze como médio (de 0,600 a 0,699), doze 

como alto (de 0,700 a 0,799) e apenas um município, a capital Curitiba, classificado com IDH 

muito alto (0,800 a 1). 

3.1.4 Perfil Socioeconômico  

3.1.4.1 População 

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010), Campo Largo possui 112.377 

habitantes. Atualmente, a população do município é majoritariamente urbana, apresentando 

um grau de urbanização de 83,8% (PNUD, 2013). O município apresenta grande crescimento 

populacional, com a população triplicando em 40 anos, conforme será descrito no item que 

trata do estudo populacional. 

Conforme pode-se observar nas pirâmides etárias elaboradas com base nos dados do 

Censo Demográfico (IBGE, 2010), a maioria da população de Campo Largo encontra-se na 

faixa de 15 a 19 anos. O município apresenta superioridade de mulheres, com 56.716 pessoas 

do sexo feminino e 55.660 do sexo masculino (IBGE, 2010).  Verifica-se também que o gráfico 

que representa a população da área rural apresenta uma base mais alongada que o da área 

urbana, o que evidencia um índice de natalidade superior. Os centros de ambos os gráficos, 

os quais representam a população ativa, são mais largos que a base e o topo, demonstrando 

a força de trabalho do município. Deve-se considerar que, com o passar dos anos, a 

população economicamente ativa torna-se escassa, caso não haja renovação desse 

contingente populacional. 
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Figura 3.3 - Pirâmide etária da população total de Campo Largo (2010). 

 
  Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 3.4 - Pirâmide etária da população urbana de Campo Largo (2010). 

 
  Fonte: Adapatdo de IBGE, 2010. 
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Figura 3.5 - População rural por faixa etária e sexo Campo Largo (2010). 

 
Fonte: Adapatdo de IBGE, 2010. 

 

Quanto ao rendimento da população de Campo Largo, os homens residentes na área 

urbana são os que apresentam o maior rendimento mensal entre todas as categorias 

analisadas. Nota-se uma grande disparidade nos rendimentos mensais ao se comparar o 

rendimento de mulheres e homens, assim como entre habitantes da área urbana e rural, 

conforme pode ser observado nos gráficos a seguir. 
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Figura 3.6 - Rendimento Mensal da população urbana de Campo Largo (2010). 

 
       Fonte: Adapatdo de IBGE, 2010. 

 

Figura 3.7 - Rendimento mensal da população rural de Campo Largo (2010). 

 
       Fonte: Adapatdo de IBGE, 2010. 

 

Para analisar o rendimento das famílias de Campo Largo utilizou-se a Tabela 1427, do 

Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). Os dados presentes nessa tabela se 

referem ao rendimento nominal per capita dos domicílios particulares permanentes, por 

classes de salário mínimo. Através do gráfico elaborado, pode-se observar que a maioria dos 
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domicílios (34,2%) apresentaram em 2010 um rendimento mensal de 1 a 2 salários mínimo 

por pessoa residente no domicilio (IBGE, 2010). 

 

Figura 3.8 - Rendimento mensal por classes de salário mínimo - Campo Largo (2010). 

 
       Fonte: IBGE, 2010. 
  

Quanto à escolaridade dos moradores de Campo Largo, destaca-se a diminuição do 

índice de analfabetismo da população adulta ao longo de 30 anos (1991 a 2010). Outro fator 

a ser considerado é a frequência escolar, em 2010, 65,8% das pessoas de 6 a 14 anos 

frequentavam o ensino fundamental sem atraso, 40,54% no ensino médio sem atraso e 

75,12% das pessoas com 18 a 24 anos já não frequentavam escolas, com 14,96% das 

pessoas dessa faixa etária frequentando curso superior. 
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Figura 3.9 - Escolaridade da população adulta de Campo Largo (1991).

 
Fonte: PNUD, 2013. 

Figura 3.10 – Escolaridade da população adulta de Campo Largo (2000). 

 
Fonte: PNUD, 2013. 
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Figura 3.11 – Escolaridade da população adulta de Campo Largo (2010).  

 
Fonte: PNUD, 2013. 

 

  



 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 61 

Figura 3.12 - Frequência escolar de pessoas com 6 a 14 anos - Campo Largo (2010). 

 
Fonte: PNUD, 2013. 
 

Figura 3.13 - Frequência escolar de pessoas com 15 a 17 anos - Campo Largo (2010). 

 
Fonte: PNUD, 2013. 
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Figura 3.14 - Frequência escolar de pessoas com 18 a 24 anos - Campo Largo - PR (2010). 

 
Fonte: PNUD, 2013. 

 

O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano do município, referente ao ano de 2010 

foi de 0,745, desenvolvimento considerado alto (0,5 – 0,799) (PNUD, 2013). O PIB per capita 

no Município em 2010 foi de R$15.674. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade de 

distribuição de renda, foi de 0,4535 (IBGE apud IPARDES, 2013).  

Quanto aos indicadores de pobreza, Campo Largo apresentou 4,25% de pobres, de 

acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil 2013 (PNUD, 2013). 

Campo Largo apresenta uma densidade demográfica de 89,93 hab./km², o mapa a 

seguir apresenta a espacialização da densidade demográfica no município de acordo com os 

setores censitários, pode ser observada a grande densidade de pessoas próximas ao núcleo 

central do perímetro urbano. 
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Figura 3.15 - Densidade demográfica de Campo Largo - 2010. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.  
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3.1.5 Fluxos Migratórios 

A migração em Campo Largo teve início com a vinda de colonos ingleses em 1860, os 

quais se instalaram em São Silvestre (Colônia Açungui), onde lotearam e venderam terras 

para colonos vindos de outras colônias. 

Durante a segunda metade do século XIX  um grande contingente de imigrantes se 

instalou em Campo Largo, principalmente poloneses, italianos ingleses, alemães e suíços.  

Durante esse período cerca de 4.000 imigrantes se instalaram no município, fundando as 

colônias Açungui, Antônio Rebouças, Dom Pedro, Dona Mariana, Mendes de Sá, Santa 

Cristina e Thomas Coelho.  

O fato de Campo Largo estar inserida na região metropolitana de Curitiba, umas das 

principais cidades do país, a apenas 30 km da capital Curitiba fez com que o município 

recebesse grande fluxo de migrantes, em virtude das empresas que se instalaram no 

município e proximidade durante as décadas de 1990, 2000 e 2010, fazendo com que a RMC 

se tornasse o principal destino dos fluxos migratórios do Paraná. De acordo com os dados do 

Censo Demográfico (IBGE, 2010) 8.751 pessoas não residiam em Campo Largo em 

31/07/2005, as quais provêm de diversas localidades, conforme pode ser observado na tabela 

a seguir. 

Tabela 3.4 - Origem das pessoas não residentes em Campo Largo antes de 31/07/2005. 

Local de Nascimento População 

Brasil - sem especificação 453 

País estrangeiro 143 

Região Centro-Oeste 286 

Região Norte 139 

Região Nordeste 893 

Região Sudeste 3353 

Região Sul 3484 

Total 8751 
Fonte: IBGE, 2010. 

3.1.6 Aspectos Econômicos 

 A economia da microrregião Metropolitana de Curitiba é marcada pela forte presença 

das atividades industriais, seguida pelo setor de comércio e serviços. O turismo também tem 

forte presença na microrregião. 

Em Campo Largo, o PIB a preços correntes registrado no Município em 2011, foi de 

R$ 1.785.003.000 (IPARDES, 2013). A prestação de serviços é responsável por 60% da 

economia local; a indústria ocupa o segundo lugar com 37%. A agropecuária fica sendo a 

atividade com menor contribuição, com 3% do PIB. A tabela a seguir apresenta os valores 

adicionados brutos, segundo os ramos de atividades. 
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Tabela 3.5 - Valor adicionado bruto segundo os ramos de atividades -2011. 

Ramos de atividades e seus valores adicionados brutos. 
Ramos de atividade Valor (R$1.000) % 

Agropecuária 49.300 3 
Indústria 587.907 37 
Serviços 945.272 60 
TOTAL 1.582.479 100 

Fonte: IBGE, apud IPARDES, 2013.  

 

3.1.7 Agricultura e Pecuária 

A atividade do agronegócio, apesar de não ser mais a base da economia no Município 

de Campo Largo, possui grande participação quanto ao número de estabelecimentos dentro 

do município e sua área correspondente. A tabela a seguir apresenta o número de 

estabelecimentos das atividades econômicas desenvolvida na área rural do município e suas 

respectivas áreas. Fica evidente o destaque quanto à área e número de estabelecimentos que 

envolvem as lavouras temporárias (17.298 ha), seguido da pecuária e criação de outros 

animais (19.931 ha). As demais atividades são menos expressivas, tanto em relação ao 

número de estabelecimentos, quanto às áreas.  

 

Tabela 3.6 - Estabelecimentos agropecuários e áreas segundo as atividades econômicas – 
2006. 

Estabelecimentos agropecuários e suas áreas de acordo com as atividades econômicas. 
Atividades econômicas Estabelecimentos Área em ha 

Lavoura temporária 1.030 17.298 
Horticultura e Floricultura 185 2.308 
Lavoura permanente 44 1.821 

Produção de sementes, mudas e outras formas de 
propagação vegetal 

1 x 

Pecuária e criação de outros animais 991 19.931 
Produção florestal de florestas plantadas 99 4.323 
Produção florestal de florestas nativas 66 1.411 
Pesca 1 x 
Aquicultura 12 137 
TOTAL 2.429 47.229 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2006 apud IPARDES, 2013. 

 

A respeito do efetivo de pecuária e aves existentes no município, há maior quantidade 

de galináceos, cerca de 134.600 cabeças. Em segundo lugar fica o rebanho de bovinos, com 

10.101 cabeças, em terceiro o rebanho de suínos, com 17.520. 
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Tabela 3.7 - Efetivo de pecuária e aves (2012). 

Efetivos de pecuária e aves. 

Efetivos Número 

Rebanho de Bovinos 10.101 

Rebanho de Equinos 4.450 

Galináceos (galos, galinhas, frangos (as) e pintos) 134.600 

Rebanho de Ovinos 3.200 

Rebanho de Suínos 17.520 

Rebanho de Asininos 50 

Rebanho de bubalinos 470 

Rebanho de caprinos 1.920 

Rebanho de muares 1.140 

Rebanho de ovinos tosquiados 2.204 

Rebanho de vacas ordenhadas 3.208 
Fonte: IBGE, Produção Pecuária Municipal, 2012 apud IPARDES, 2013.  
 

3.1.8 Comércio, Prestação de Serviços e Indústria 

As atividades industriais e a prestação de serviços são as atividades de maior 

expressão dentro do município. De acordo com a tabela a seguir, as indústrias possuem um 

total de 418 estabelecimentos e um total de 10.271 empregados, número alto de geração de 

empregos por consequência, principalmente, das indústrias de produtos minerais não 

metálicos, de bebidas e álcool etílico que geram juntas 3.719 empregos. Já o setor 

comércio/serviços, o setor que mais gera empregos no município, apresenta 2.030 

estabelecimentos com um total de 17.654 empregos gerados através deles, dentre os quais 

o comércio varejista, transporte e comunicação são as áreas que mais empregam no setor 

terciário de Campo Largo. 
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Tabela 3.8 - Número de estabelecimentos e empregos por atividade econômica (2012). 

Estabelecimentos e empregos por atividade econômica em 2012. 

Atividades Econômicas Estabelecimentos Empregos 

Indústria de produtos minerais 22 557 

Indústria de produtos minerais não metálicos 67 2.560 

Indústria metalúrgica 61 751 

Indústria mecânica 26 1.078 

Indústria de materiais elétricos e de comunicação 13 842 

Indústria de materiais de transporte 6 566 

Indústria da madeira e do mobiliário 66 730 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 29 393 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles, prod. Sim. e ind. 
diversa 

19 127 

Indústria química, prod. Farmac. veterinária, perf., sabões, 
velas e mat. Plásticos 

24 434 

Indústria têxtil, do vestuário, e artefatos de tecidos 21 947 

Indústria de produtos alimentícios, de bebidas e álcool etílico 61 1.159 

Serviços industriais de utilidade pública 3 127 

TOTAL 418 10.271 

Construção civil 201 1.204 

Comércio varejista 866 5.547 

Comércio atacadista 94 809 

Instituições de crédito, seguro e de capitalização 16 192 

Administradoras de imóveis, valores mobil., serv.técn.profis., 
aux.ativ.econ. 

222 1.611 

Transporte e comunicações 187 2.149 

Serviços de alojamento, alim., reparo, manut., radiodifusão e 
televisão 

235 1.221 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 78 1.018 

Ensino 35 924 

Administração pública direta e indireta 4 2.701 

Agricultura, silvicultura, criação de animais, extração vegetal 
e pesca 

92 278 

TOTAL 2.030 17.654 

TOTAL GERAL 2.448 27.925 

Fonte: MTE – RAIS, 2021 apud IPARDES, 2013. 
Nota: Posição 31 de dezembro. 
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3.1.9 Perfil Industrial 

Conforme descrito no item que trata sobre a economia de Campo Largo (item 3.1.9.), 

o município apresentava em 2012 um total de 418 estabelecimentos industriais, que geravam 

10.271 empregos. A maioria das empresas do setor industrial são produtoras de minerais não 

metálicos (67 estabelecimento), indústrias de madeira e mobiliário (66 estabelecimentos) e 

indústrias de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico (61 estabelecimentos) (IPARDES, 

2013).  

Através de dados fornecidos pelo Instituto das Águas do Paraná (2014), verificou-se a 

existência de 18 outorgas vigentes para captações de água, para os estabelecimentos do 

setor industrial. Além disso, sete outorgas estão em trâmite no instituto supracitado. As tabelas 

e a figura a seguir apresentam as outorgas dos empreendimentos industriais, vigentes e em 

tramitação. 
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Tabela 3.9 - Outorgas vigentes de captação de água do setor industrial - Campo Largo - 2014. 

Outorgas vigentes 

Id. 
mapa 

Portaria Razão Social do outorgado 
Tipo de 

Manancial 
Finalidade 

Vazão 
outorgada 

(m³/h) 

Bomb. 
(h/dia) 

 
Vazão 
Diária 

(m³/dia) 

Bomb. 
(dias/sem.) 

Data de 
Venc. 

1 35/2009-DRH 
Embrasat Metalúrgica e Telecomunicações 

Ltda. 
Subterrâneo 

Consumo 
humano 

7 5 35 7 27/03/2019 

2 1290/2007-DRH Água Mineral Prata da Serra Ltda. Subterrâneo Envase de água 4 20 80 7 18/12/2017 

3 744/2008-DRH Procópio Indústria e Comércio Ltda. Subterrâneo 
Processo 
industrial 

5 18 90 7 20/08/2018 

4 127/2012-DPCA Produtos Alimentícios Delakasa Ltda Epp Subterrâneo Limpeza 6 16 96   20/01/2022 

5 924/2008-DRH GL Eletro-Eletrônicos Ltda. Subterrâneo 
Processo 
industrial 

10 12 120 7 24/11/2018 

6 913/2008-DRH GL Eletro-Eletrônicos Ltda. Subterrâneo 
Processo 
industrial 

2,5 20 50 7 24/11/2018 

7 320/2008-DRH Resinas Yser Ltda. Subterrâneo 
Processo 
industrial 

14 14 196 7 27/06/2018 

8 341/2009-DRH Porcelana Schmidt S.A. 
Subsupercicial 

(mina) 
Processo 
industrial 

17 3 51 5 23/06/2019 

9 3/2009-DRH 
Indústria e Comércio de Cerâmica Tirolesa 

Ltda. 
Superficial 

Processo 
industrial 

2 24 48 7 27/03/2014 

10 1105/2013-DPCA Germer Porcelanas Finas S.A Superficial 
Processo 
industrial 

38 24 912 6 26/11/2023 

11 692/2009-DRH 
Charlotte Indústria e Comercio de Produtos 

Alimentícios Ltda 
Subterrâneo 

Processo 
industrial 

2 16 32 7 15/09/2019 

12 779/2010-DPCA 
Charlotte Indústria e Comercio Produtos 

Alimentícios Ltda 
Subterrâneo 

Processo 
industrial 

5 12 60 7 27/08/2020 

13 954/2008-DRH 
Aspro do Brasil - Sistemas de Compressão 

para GNV Ltda. 
Subterrâneo 

Processo 
industrial 

3 14 42 7 24/11/2018 

14 1115/2012-DPCA Indústria de Papelão Hörlle Ltda. Subterrâneo 
Processo 
industrial 

5 18 90 7 10/12/2022 

15 536/2012-DPCA Indústria de Papelão Hörlle Ltda. Superficial 
Processo 
industrial 

10 24 240 7 26/06/2022 

16 854/2007-DRH Pedreira Central Ltda. Superficial 
Controle de 
emissão de 
partículas 

5 8 40 7 26/09/2017 

17 690/2012-DPCA Companhia de Cimento Itambé Superficial 
Processo 
industrial 

90 24 2160 7 23/08/2022 

18 526/2007-DRH Abatedouro De Suínos Basso Ltda Subterrâneo 
Processo 
industrial 

5 16 80 7 30/05/2017 

VAZÃO TOTAL DIÁRIA (m³/dia) 4422 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2014. 

  



 
 
 

 
 
DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 

70 

Tabela 3.10 - Outorgas em tramitação de captação de água em tramitação do setor industrial. - Campo Largo - 2014. 

Outorgas em tramitação 

Razão Social do Solicitante Atividade 
Tipo de 

Manancial 
Situação 

Embrasat Metalúrgica e Telecomunicações Ltda. Fabricação de produtos de plástico Subterrâneo Aguardando liberação 

INCEPA Revestimentos Cerâmicos Ltda. Fabricação de produtos cerâmicos Superficial 
Aguardando 

complementação 

NEGRESCO Administração e Participações Ltda Fabricação de bebidas (incl. água mineral) Subterrâneo 
Aguardando 

complementação 

NEGRESCO Administração e Participações Ltda Fabricação de bebidas (incl. água mineral) Subterrâneo Aguardando parecer 

CLAUDIA Regina Casa  Subterrâneo Aguardando parecer 

Empresa de Águas Aqua Regia Ltda - Me Fabricação de bebidas (incl. água mineral) Subterrâneo Aguardando publicação 

Francisco Terasawa Junior 
Atividades de serviços relacionados com a 

agricultura e a pecuária - exceto ativ 
Subterrâneo Aguardando parecer 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2014. 
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Figura 3.16 - Outorgas de captação de água do setor industrial de Campo Largo - 2014. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.  
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Através das tabelas apresentadas pode-se verificar que a vazão total outorgada dos 

empreendimentos industriais em Campo Largo é de 230,50 m³/h e/ou 4.422 m³/dia, 

distribuídos em 12 captações subterrâneas, 5 superficiais e 1 subsuperficial. Há ainda que 

considerar as diversas empresas que possuem captações de água sem outorga, seja por 

realizá-la de maneira irregular, ou por ser dispensada, devido ao baixo volume de captação. 

A seguir pode-se visualizar um mapa com a espacialização das outorgas do setor industrial. 

Quanto às outorgas para o lançamento de efluente das indústrias de Campo Largo, 

duas vigentes estão protocoladas e outras duas encontram-se em tramitação (INSTITUTO 

DAS ÁGUAS DO PARANÁ, 2014).  Em virtude do baixo número de outorgas para o 

lançamento de efluentes no município, considerando ainda que o município apresenta um 

total de 418 estabelecimentos do setor industrial (IPARDES, 2013), conclui-se que há 

possibilidade de existência de lançamentos de esgotos industriais clandestinos, prejudicando 

a saúde ambiental em Campo Largo.   

A seguir são apresentadas as outorgas de lançamento de efluentes do setor industrial, 

vigentes e em tramitação, através de tabelas e um mapa com a espacialização dos dados. 
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Tabela 3.11 - Outorgas vigentes de lançamento de efluentes do setor industrial - Campo Largo - 2014. 

Portaria Razão Social Bacia Hidr. 
Corpo 

receptor 
Localidade 

Tempo lanç. 
(h/dia) 

Dias de lanç. 
(dias/mês) 

Venc. 
Q outorgada 

(m³/h) 

833/2008-
DRH 

Resinas Yser Ltda. Iguaçu 
Córrego Sem 

Nome 
Campo do Meio 12 30 

01/10/201
4 

1,9 

507/2010-
DPCA 

Frigo Mug Abatedouro de 
Suínos Ltda. 

Ribeira Rio do Cerne Bateias 8 22 
21/06/201

6 
90,1 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2014. 

 

Tabela 3.12 - Outorgas em tramitação de lançamento de efluentes do setor industrial - Campo Largo - 2014. 

Portaria Situação da out. Razão Social Bacia Hidr. 
Corpo 

receptor 
Localidade 

Tempo lanç 
(h/dia) 

Dias de lanç. 
(dias/mês) 

Q solicitada 
(m³/h) 

121/2014 
Aguardando 
publicação 

Companhia de 
Saneamento do 

Paraná 
Iguaçu Rio Itaqui ETE Itaqui 24 30 382,68 

- Aguardando liberação 
Incepa 

Revestimentos 
Cerâmicos Ltda. 

Iguaçu Rio Cambuí Centro 24 30 19 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2014. 
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Figura 3.17 - Outorgas de lançamento de efluentes de água do setor industrial de Campo Largo 
- 2014. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014  
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3.1.9.1 Expansão industrial 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Campo Largo (2004) define uma 

Área de Expansão Industrial para o município, denominada de Zona Especial de Serviços 1 

(ZES – 1), Zona Especial de Serviços 2 (ZES - 2) e a Zona Especial de Serviços 3 (ZES - 3). 

De acordo com o referido plano, as Áreas de Expansão Industrial caracterizam-se por serem 

áreas próximas às indústrias já instaladas ao longo da BR 277, que devido à proximidade da 

rodovia e a existência de infraestrutura de serviços favorece a instalação de indústrias não 

poluentes.  

O plano supracitado, ao estabelecer áreas de expansão industrial, indica que o Poder 

Público Municipal buscará atrair empresas ao município, visando aumentar o parque industrial 

de Campo Largo. Sabe-se que o aumento dos estabelecimentos industriais impacta 

diretamente os serviços de saneamento básico, devido aos índices de consumo de água e 

geração de esgoto industrial. Por este fato, deve-se atentar para essas áreas, para que não 

haja excesso de uso da água fornecida pelo Sistema de Abastecimento de Água (SANEPAR), 

nem o lançamento irregular de esgoto industrial. 

A figura apresentada a seguir, exibe a localização da Zona Especial de Serviços 2.
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Figura 3.18 - Área de expansão industrial de Campo Largo. 

 
       Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.
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3.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS E AMBIENTAIS 

3.2.1 Clima 

Os dados de temperatura, precipitação e umidade relativa do ar foram obtidos através 

do sítio eletrônico do Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR - o qual apresenta as médias 

históricas dos dados obtidos através da Estação Meteorológica de Ponta Grossa (Latitude 

25°13’ S e Longitude 50°01’ O) – estação próxima à cidade Campo Largo – em um período 

correspondente aos anos de 1954 a 2001.  

Campo Largo possui o clima Cfb (clima temperado, com verão ameno), conforme o 

ITCG (2009), este tipo climático apresenta chuvas uniformemente distribuídas durante o ano, 

sem estação seca definida e a temperatura média do mês mais quente não chega a 22ºC 

(EMBRAPA, 2013), conforme pode-se observar no gráfico a seguir. A precipitação anual do 

clima Cfb é em torno de 1.100 a 2.000 mm. As geadas são severas e frequentes, num período 

médio de ocorrência de dez a 25 dias anualmente.  

Quanto às precipitações, o município possui chuvas bem distribuídas o ano todo, com 

uma pluviosidade próxima a 2000 mm no ano (característica do clima subtropical úmido). O 

mês de maior volume de precipitação, dentro do período analisado, foi outubro onde foi 

registrado um valor superior a 200 mm de chuva. A média de chuva por mês é de 152,58 mm, 

com mínima registrada de 99,7 mm no mês de julho e 105,4 mm em agosto. Pode-se observar 

esses dados através da análise do Climatograma no gráfico apresentado a seguir. 
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Figura 3.19 - Climatograma – Período: 1954 - 2001. 

   
Fonte: Estação Meteorológica de Ponta Grossa – IAPAR, 2014. 

No que se refere aos dados sobre as médias de umidade relativa do ar, nota-se uma 

variação entre 73% e 80%, constatando-se que há pouca diferença de umidade com relação 

aos meses do ano, variando apenas 7%. A média com relação à umidade no município é de 

77,2%. Estes valores correspondem ao período de 1954 a 2001 e podem ser observados na 

figura a seguir. 

Figura 3.20 - Umidade Relativa do Ar (%) - Período: 1954 - 2001. 

  
Fonte: Estação Meteorológica de Ponta Grossa – IAPAR, 2014. 
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3.2.2 Intensidades de Chuva 

A Universidade Federal de Viçosa, através do Grupo de Pesquisa em Recursos 

Hídricos - GPRH disponibiliza o software Plúvio 2.1, o qual possibilita a aquisição de equações 

de chuvas intensas de localidades ainda não abrangidas por estudos do tema. Esse programa 

realiza a interpolação de equações já existentes, através do Método do Inverso da Quinta 

Potência da Distância, gerando a equação de chuvas intensas da área selecionada. A 

equação de chuvas intensas utilizada, assim como tabela e o gráfico elaborados são exibidos 

a seguir e apresentam a intensidade de chuvas e o tempo de recorrência para as mesmas.  

𝑖 =
4878,134

𝑡 + 25,9301,094
 

 
Tabela 3.13 - Intensidade de chuva por período de recorrência - Campo Largo. 

Intensidade de chuva  

Duração da chuva (min) 5 anos 10 anos 25 anos 50 anos 100 anos 

60 54,08 mm 63,43 mm 78,31 mm 91,85 mm 107,72 mm 

Fonte: Adaptado de HIDROWEB, 2014. 
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Figura 3.21 - Curva de intensidade versus período de recorrência para Campo Largo. 

 
  Fonte: Adaptado de HIDROWEB, 2014. 

 

Através da análise dos dados da estação pluviométrica Nº 02549019, localizada em 

Campo Largo, disponíveis no sistema de serviço disponibilizado pela Agência Nacional de 

Água (ANA), o HIDROWEB, pode-se identificar ocorrências de precipitações intensas e 

estiagens prolongadas. A estação utilizada para essa análise localiza-se na Latitude 25°28’ O 

e Longitude 49°34’, sob responsabilidade do Instituto das Águas do Paraná. Abaixo segue 

tabela apresentando dez meses que apresentaram dias com precipitações mais intensas e 

dez meses com estiagens mais prolongadas, durante o intervalo de tempo entre junho de 

1964 e agosto de 2013.  

 

Tabela 3.14 - Estiagens prolongadas - Campo Largo (1964 - 2013). 

Meses com estiagens prolongadas (1964 - 2013) 

Data Total de chuva no mês (mm) Número de dias de chuva 

03/1990 0 0 

05/1996 0 0 

06/2007 0 0 

04/2009 0 0 

06/1986 2 1 

08/1999 2,3 1 

08/1983 4 1 

08/1994 5,3 1 

04/1982 16 1 

04/1978 16,3 1 

Fonte: HIDROWEB, 2014. 
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Tabela 3.15 - Precipitações intensas - Campo Largo (1964 - 2013). 

Dias com precipitações mais intensas (1964 - 2013) 

Data Volume precipitado (mm/dia) 

09/1993 94,2 

03/2007 98,8 

05/1983 99,2 

11/2006 100,4 

05/1993 101,2 

12/1980 102 

02/1978 121,3 

06/2013 127,1 

07/1995 132,7 

01/1995 139 
Fonte: HIDROWEB, 2014. 

 

3.2.3 Geologia e Geomorfologia 

Conforme as características geológicas do Estado do Paraná e considerando a 

localização geográfica, o Município de Campo Largo localiza-se no Primeiro Planalto 

Paranaense (MINEROPAR, 2006). 

Geologicamente, o Primeiro Planalto é caracterizado por apresentar dois grupos 

principais, as rochas metamórficas de baixo grau do grupo Açungui e metavulcânicas do 

Grupo Castro. 

O Grupo Açungui foi formado no Proterozóico Superior (1.000 a 570 milhões de anos) 

e é constituído pelas formações Capiru, Votuverava, Sequência Antinha da Bacia Açungui, 

Formação Itaiacoca e Sequência Abapã da Bacia Itaiacoca. O Grupo Açungui é uma 

sequência de rochas vulcânicas e sedimentares que sofreram um metamorfismo de baixo 

grau e foram retrometamorfizadas. Depositadas em ambiente marinho de água rasa até 

profunda, preserva estruturas estromatolíticas de algas fossilizadas. É constituído por rochas 

metavulcânicas básicas e intermediárias, xistos manganesíferos, quartzo-mica xistos, 

metamargas, formações ferro-manganesíferas e calcários calcíticos (MINEROPAR, 2013). 

O Grupo Castro foi formado no Período Ordoviciano, entre o final do Ciclo Brasiliano e 

formação da Plataforma Sulamericana. Esse grupo é constituído por andesitos intercalados 

com riolitos, ignimbritos, tufos e brechas piroclásticas. Contemporâneos ou posteriores a esta 

associação ocorrem arenitos arcosianos, siltitos e lamitos de fácies de planície de inundação 

e lagos, com contribuição vulcânica na forma de cinzas e bombas.  Posteriormente ocorreu 

outra fase de vulcanismo, mais ácido, constituída por riolitos, quartzo-latitos, ignimbritos, tufos 

e brechas piroclásticas, seguida por deposição de conglomerados polimíticos de leques 

aluviais (MINEROPAR, 2013). 
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O território de Campo Largo está localizado sobre três subunidades morfoesculturais: 

Planalto Dissecado do Alto Ribeira, Planalto de Curitiba e Planalto Dissecado de Tunas do 

Paraná.  

O Planalto de Curitiba ocupa uma área total de 3.753 km². Este planalto possui 

altitudes que variam entre 560 m a 1.240m, suas formas de relevo predominantes são topos 

alongados e aplainados, vertentes convexas e vales em “V”. 

O Planalto Dissecado Alto Ribeira apresenta dissecação alta, classe de declividade 

predominante menor que 6%, relevo com altitudes variando entre 320 e 1.200 metros, 

apresenta topos alongados e em cristas, vertentes retilíneas e côncavas e vales em “V” 

encaixado. 

O Planalto Dissecado de Tunas do Paraná possui uma área total de 2.098 Km², com 

altitude variando entre 240 e 1.400 metros. O relevo predominante apresenta vertentes 

retilíneas, vales em “V” encaixado e topos alongados e em cristas. 
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Figura 3.22 - Mapa hipsométrico do Município de Campo Largo. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Figura 3.23 - Mapa de declividade de Campo Largo. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Figura 3.24 - Geomorfologia de Campo Largo. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.   
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3.2.4 Cotas de inundação 

Campo Largo possui um histórico de ocorrência de inundações bruscas e graduais, as 

quais impactam de maneira negativa a vida dos munícipes, principalmente na sede urbana. 

De Acordo com a publicação denominada Atlas de Desastres Naturais (CEPED - UFSC, 

2011), somente em 2010 acorreram três casos de desastres causados por inundações 

bruscas, gerando diversos prejuízos para o município. Com o intuito de analisar a variação do 

nível dos corpos hídricos, buscou-se através do Sistema HIDROWEB, as cotas de inundação 

dos principais rios do município.  A seguir segue uma tabela com as informações das estações 

fluviométricas e um mapa com a localização das mesmas e os valores das cotas de 

inundação. 

Tabela 3.16 - Estações Fluviométricas de Campo Largo. 

Código da 
estação 

Rio 
Cota Altimétrica 

(m) 

Período de 
registro das 
informações 

Responsável Operadora 

65021800 Passaúna 892,40 
01/1985 a 
07/2013 

Águas Paraná Águas Paraná 

81080000 Açungui 440,00 
05/1981 a 
03/2013 

Águas Paraná Águas Paraná 

81019350 Açungui 580,00 
05/1981 a 
08/2013 

ANA Águas Paraná 

81019300 Açungui 670,00 
10/1988 a 
08/2013 

Águas Paraná Águas Paraná 

65020500 Verde 956,00 
07/1963 a 
03/1969 

Águas Paraná Águas Paraná 

65030000 Rio Itaqui 956,00 
07/1963 a 
03/1969 

Águas Paraná Águas Paraná 

Fonte: HIDROWEB, 2014. 
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Figura 3.25 -  Estações Fluviométricas e cotas de inundação de Campo Largo. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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3.2.5 Pedologia 

Para a classificação dos solos foi utilizada como base a carta de solos IAPAR/Embrapa 

(ITCG, 2009) e o Sistema Brasileiro de Classificação dos solos EMBRAPA (1999). 

Através dessa classificação podemos diferenciar três tipos de solos presentes em 

Campo Largo: os Latossolos Vermelhos, Neossolos Litólicos e Nitossolos Háplicos, Argissolo 

Vermelho-amarelo, Cambissolo Háplico, Cambissolo Húmico, Gleissolo Melânico, 

Organossolos Mésicos. 

Os Argissolos compreendem solos constituídos por material mineral, que tem como 

características diferenciais argila de atividade baixa e horizonte B textural (Bt), imediatamente 

abaixo de qualquer tipo de horizonte superficial, exceto o hístico. São de profundidade 

variável, desde forte a imperfeitamente drenados, de cores avermelhadas ou amareladas, e 

mais raramente, brunadas ou acinzentadas. A textura varia de arenosa a argilosa no horizonte 

A e de média a muito argilosa no horizonte Bt, sempre havendo aumento de argila daquele 

para este (EMBRAPA, 2006). 

Os Latossolos são solos de textura média, constituídos por material mineral com 

horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte de 

diagnóstico superficial, exceto H hístico. São solos com avançado estágio de intemperização, 

muito evoluídos, como resultado de enérgicas transformações no material constitutivo (salvo 

minerais pouco alteráveis). 

Os Nitossolos são caracteristicamente de textura argilosa ou muito argilosa, 

constituídos por material mineral com horizonte B nítico (reluzente), estrutura em blocos 

subangulares, angulares ou prismática moderada ou forte, com superfície dos agregados 

reluzente, relacionada à cerosidade e/ ou superfícies de compressão. São solos profundos, 

bem drenados, de coloração variando de vermelho a brumo. São em geral, moderadamente 

ácidos a ácidos, com saturação por bases baixa a alta, ás vezes álicos, com composição 

caulinítico – oxídica e por conseguinte com argila de baixa atividade. 

Os Organossolos são solos pouco evoluídos, constituídos por material orgânico 

proveniente de acumulações de restos vegetais em grau variável de decomposição, 

acumulados em ambiente mal a muito mal drenados, ou em ambientes úmidos de altitude 

elevada, que estão saturados com água por poucos dias no período chuvoso, de coloração 

preta-cinzenta muito escura ou marrom e com elevados teores de carbono orgânico. 

Usualmente são solos fortemente ácidos, apresentando alta capacidade de troca de cátions 

e baixa saturação por bases, com esporádicas ocorrências de saturação média ou alta. 

Ocorrem normalmente em áreas baixa de baixas várzeas, depressões e locais de surgentes, 

sob vegetação hidrófila ou higrófila quer do tipo campestre ou florestal (EMBRAPA, 2006). 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 89 

Os Cambissolos compreendem solos constituídos por material mineral, com horizonte 

B, incipiente, subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde que, em qualquer dos 

casos, não satisfaçam os requisitos exigidos para serem enquadrados nas classes 

Vertissolos, Chernossolos, Plintossolos ou Gleissolos.  

Devido à heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das 

condições climáticas, as características destes solos variam muito de um local para o outro. 

Assim, a classe comporta desde solos fortemente até imperfeitamente drenados, de rasos a 

profundos, de cor bruna ou bruno-amarela até vermelho escuro e de alta a baixa saturação, 

por bases e atividade química da fração coloidal. 

Os Gleissolos são característicos de áreas alagadas ou sujeitas a alagamentos, como 

margens de rios, ilhas e grandes planícies. Apresentam cores acinzentadas, azuladas ou 

esverdeadas, dentro de 50 cm da superfície. Podem ser de alta ou baixa fertilidade natural e 

têm nas condições de má drenagem a sua maior limitação de uso. 

Os Neossolos são constituídos por material mineral ou por material orgânico, com 

menos de 30cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. 

Na tabela a seguir seguem as referidas ocupações por áreas dos tipos de solos característicos 

de Campo Largo: 

 

Tabela 3.17 - Classes de solos e suas respectivas áreas. 

Classes de Solos 

Classes de Solo Área (Km²) 

Latossolos Vermelhos 76,55 

Neossolos Litólicos  24,29 

Nitossolos Háplicos 6,94 

Afloramento de rocha 28,16 

Argissolo Vermelho-amarelo 656,05 

Cambissolo Háplico 232,35 

Cambissolo Húmico 150,45 

Gleissolo Melânico 35,16 

Organossolos Mésicos 6,17 

Fonte: ITCG, 2009. 
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Figura 3.26 - Tipos de solos do município de Campo Largo. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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3.2.6 Vegetação 

As florestas nativas no Paraná cobriam cerca de 80% do território no início de sua 

ocupação. Boa parte desta área foi desmatada no século passado em virtude do processo de 

colonização e do desenvolvimento da agricultura.  

A cobertura vegetal é de suma importância para a conservação e a manutenção da 

qualidade das águas de rios e córregos. Além de manter a biodiversidade local, conserva o 

solo evitando que materiais e sedimentos cheguem até os cursos d’água, e também facilita a 

infiltração de água no solo e a recarga dos aquíferos. 

O Município de Campo Largo está localizado em região de Floresta Ombrófila Mista 

(Aluvial e Montana), também chamada de Floresta de Araucária, com predominância de 

espécies coníferas, como as espécies da família Araucariaceae. Até a década de 1950 podia-

se observar grandes áreas com presença de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze e Ilex 

paraguariensis A. St. - Hil., acompanhada de Cryptocarya aschersoniana Mez e Nectandra 

megapotamica (Spreng) Mez., atualmente, sobraram poucos exemplares de remanescentes 

da Floresta Ombrófila Mista, as quais foram substituídas pela monocultura de soja e trigo 

(IBGE, 2012). 

De acordo com levantamento feito por Gubert (2010), somente na década de 1960 o 

Paraná perdeu cerca de 240 mil ha/ano de florestas, à custa da expansão agrícola na região 

oeste. Segundo Maack (1968): “Da área primitiva de 167.824 km² de florestas existentes no 

território paranaense, já haviam sido destruídos 119.688 km², restando, portanto 48.136 km², 

sendo 32.204 km² da grandiosa floresta pluvial tropical e apenas 15.932 km² da floresta de 

araucária”.  
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Figura 3.27 – Tipologia vegetacional de Campo Largo. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.   
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3.2.7 Unidades de Conservação - Áreas de Proteção Ambiental e Floresta 

Nacional 

O município possui quatro Unidades de Conservação cadastradas no Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, três Áreas de Proteção Ambiental (Passaúna, Rio 

Verde e Escarpa Devoniana) e uma Floresta Nacional (Açungui) 

A área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana compreende um total de 12 

municípios, abrangendo uma área total de 392.363 ha. Essa unidade de conservação foi 

instituída através do Decreto Estadual Nº 1.231 de 27, de março de 1992. Foi criada com o 

objetivo de assegurar a proteção do limite natural entre o primeiro e o segundo planalto 

paranaense, bem como todo o bioma representativo dos Campos Gerais. 

A Área de Proteção Ambiental Estadual de Passaúna possui 728,78 ha, inserida nos 

municípios de Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Campo Magro e Curitiba, com 

uma área total de 16.020 ha. Instituída pelo Decreto Estadual Nº 458, de 05 de junho de 1991, 

alterado pelo Decreto Estadual Nº 5.063, de 20 de novembro de 2001, com o objetivo de a 

proteção e a conservação da qualidade ambiental e dos sistemas naturais ali existentes, em 

especial a qualidade e quantidade da água para fins de abastecimento público, estabelecendo 

medidas e instrumentos para gerenciar todos os fenômenos e seus conflitos advindos dos 

usos variados e antagônicos na área da Bacia Hidrográfica do Rio Passaúna. 

Com 14.756 ha de área a APA Estadual do Rio Verde está inserida nos municípios de 

Araucária e Campo Largo. Essa APA foi criada através do Decreto Estadual Nº2375, de 28 

de julho de 2000, alterado pelo Decreto Estadual n° 6171/2010 e posteriormente alterado pelo 

Decreto Estadual 6.796/2012 com o mesmo objetivo das APA’s supracitadas. 

A Floresta Nacional do Açungui está totalmente inserida no município de Campo 

Largo, com 728,78 ha. Essa unidade de conservação foi instituída através da Portaria do 

IBAMA Nº559/1998, com o objetivo de proteger um remanescente de Floresta de Araucárias. 
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Figura 3.28 - Unidades de Conservação de Campo Largo. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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3.2.8 Áreas de fragilidade sujeitas à inundação ou deslizamento 

O Serviço Geológico do Brasil elaborou um documento intitulado Ação Emergencial 

para Delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes e Movimentos de Massa 

(2013), o qual apresenta o mapeamento, classificação e descrição das áreas de risco de 

Campo Largo. Foram identificadas onze áreas de risco no município, uma área de 

alagamento, três de deslizamento e sete áreas com alto risco de inundação. Ao todo são 338 

imóveis, com um total de 1.327 pessoas localizadas em áreas de risco. Na figura a seguir 

pode-se verificar a espacialização das áreas de risco em Campo Largo. 

 
Tabela 3.18 - Áreas de risco em Campo Largo (2013). 

Áreas de Risco 

Localidade 
Tipo de 

risco 
Imóveis em 

risco 
Pessoas em 

Risco 
Área 
(m²) 

Rua Concórdia - Bairro Rivabem Alagamento 50 200 24.660 

Rua Cuba - Bairro Gorski 
Deslizament

o 
4 10 

1.459 

Rod. Eng. Adolar Schultzer Inundação 45 180 39.333 

Rua Joil Antônio Basso Inundação 32 128 91.382 

Javacaen - Rio do Cerne Inundação 7 12 29.830 

Travessa da Curva 
Deslizament

o 
35 140 

9.892 

Travessa da Curva Inundação 10 40 3.277 

Rua Maria Josifina Ferreira Inundação 121 484 91.920 

Rua Nossa Senhora Aparecida Inundação 25 100 5.214 

Rua Senador Salgado Filho Inundação 7 28 32.317 

Rua Roberto Alves - Bairro 
Roseira 

Deslizament
o 

2 5 
487 

Fonte: Adaptado de CPRM, 2013. 
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Figura 3.29 - Áreas de Risco em Campo Largo (2010). 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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3.2.9 Hidrografia 

O sistema hidrográfico do Paraná, de acordo com o Plano Nacional de Recursos 

Hídricos, está dividido em duas bacias, sendo a Atlântica com rios desaguando diretamente 

no Oceano Atlântico e a do Rio Paraná com seus afluentes principais (Rio Paranapanema, 

Piquiri, Iguaçu e Ivaí) percorrendo o sentido Leste-Oeste. 

Define-se bacia hidrográfica como o conjunto de terras banhadas por um rio e seus 

afluentes, de forma que toda vazão seja descarregada através de um curso principal, limitada 

perifericamente por uma unidade topográfica mais elevada, denominada divisor de águas. 

Segundo a Legislação Estadual, Lei n° 12.726/99, o Paraná está dividido em 16 bacias, 

sendo elas: bacia do Rio das Cinzas, bacia do Rio Iguaçu, bacia do Rio Itararé, bacia do Rio 

Ivaí, bacia Litorânea, bacia do Rio Paranapanema 01, bacia do Rio Paranapanema 02, bacia 

do Rio Paranapanema 03, bacia do Paranapanema 04, bacia do Rio Paraná 01, bacia do Rio 

Paraná 02, bacia do Rio Paraná 03, bacia do Rio Piquiri, bacia do Rio Pirapó, bacia do Rio 

Ribeira, bacia do Rio Tibagi. 

Campo Largo está inserido em duas bacias: bacia do Rio Iguaçu e bacia do Rio 

Ribeira. 

A bacia do Rio Iguaçu cobre uma área de 54.820,4 km² no Paraná, ocupando uma 

área territorial equivalente a 28% do estado. Ela é formada pelo encontro dos rios Iraí e Atuba, 

na parte leste do município de Curitiba, e é dividida em três Unidades Hidrográficas: Alto 

Iguaçu, Médio Iguaçu e Baixo Iguaçu. Ao todo são 4,5 milhões de habitantes na bacia, com 

2,5 milhões na Região Metropolitana de Curitiba, que ocupa parte da área do Alto Iguaçu, 

onde também está inserido Campo Largo (SEMA – PARANÁ, 2013). 

 A bacia do Rio Ribeira possui uma área total de 9.736 km², cerca de 5% da 

área do estado, com uma população de 232.775 habitantes. Tem como principais afluentes 

os rios Piedade, Pardo, Turvo, Capivari, e Açungui. As atividades predominantes nessa bacia 

são a fruticultura, com a cultura de cítricos, exploração agroflorestal destinada a utilização da 

madeira na construção civil e indústrias. 

As sub-bacias em que o Município de Campo Largo está inserido são as bacias dos 

rios Itaqui, Açungui, Ribeira, Passaúna, e Verde, conforme pode ser observado na figura a 

seguir. 

 

http://www.meioambientecriancas.pr.gov.br/modules/conteudo/glossario.shtml
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Figura 3.30 - Bacias Hidrográficas do Paraná. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.  
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Figura 3.31 - Hidrografia de Campo Largo. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.  
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3.2.10  Disponibilidade de Mananciais Superficiais  

Conforme descrito no tópico anterior o Município de Campo Largo está inserido dentro 

de duas bacias hidrográficas (Iguaçu e Ribeira), contendo todos os mananciais superficiais 

utilizados para o abastecimento público. Dentro desta caracterização nota-se que a Bacia do 

Alto Iguaçu é responsável por abastecer toda a parte da sede urbana do Município, enquanto 

a Bacia do Ribeira fornece os mananciais superficiais para atender os Distritos São Silvestre 

e Três Córregos e a área rural. Considerando os mananciais superficiais existentes, abaixo 

segue uma tabela com as descrições de suas vazões retiradas dos Decretos Estaduais n.º 

6.194/06. 

 

Tabela 3.19 - Apresentação dos Estudos de Disponibilidade hídrica das bacias do Município de 
Campo Largo. 

Rio 
Vazões 

Q 95% (m³/s) Q 60% (m³/s) Q 38% (m³/s) 

Itaqui 0,13 0,5 0,87 

Passaúna 0,45 1,7 2,95 

Açungui 1,8 3,81 5,81 

Palmital 0,09 0,33 0,57 

Verde 0,49 1,85 3,21 

Fonte: Plano de Bacia do Alto Iguaçu e Afluentes do Ribeira, 2014. 

 

  De acordo com informações deste diagnóstico, o limite de utilização dos mananciais 

do Alto Iguaçu seria da ordem de 10,68 m³/s, considerando a regularização de todos os 

mananciais. Por outro lado, conforme banco de dados do Instituto das Águas do Paraná, de 

maio de 2007, a vazão outorgada estaria em 10 m³/s, o que representa uma relação 

disponibilidade e demanda, para os mananciais superficiais, próxima do limite.  

Segundo a Concessionária que tem realizado o abastecimento de água na Região 

Metropolitana de Curitiba, a crescente poluição das águas dos rios é decorrente da expansão 

urbana nas áreas de proteção ambiental, muitos loteamentos estão sendo aprovados sem a 

infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto, aumentando o número de coliformes totais e 

fecais, tornando necessário o aumento do consumo médio dos produtos químicos utilizados 

para o tratamento, aumentando os custos e futuramente acarretar em ineficiência de 

tratamento. Outro agravante, é o lançamento de resíduo domésticos no leito dos rios, estes 

resíduos causam entupimento nas grades de proteção da captação de água bruta e nos crivos 

das bombas. 

A sub-bacia do Rio Verde apresenta-se como uma das mais preservadas áreas de 

mata ciliar quando comparada com as outras sub-bacias da região do Alto Iguaçu. De acordo 

com o relatório Águas do Amanhã, a preservação da mata ciliar é de 85% e um dos melhores 
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índices de preservação da região. No entanto, sabe-se que esta região é considerada como 

o maior potencial poluidor, em virtude da densidade populacional existente.  

3.2.11  Disponibilidade de Mananciais Subterrâneos 

O conhecimento atual sobre a disponibilidade das águas subterrâneas ainda é 

bastante insuficiente. As estimativas existentes utilizadas para efetuar os balanços entre a 

demanda e a disponibilidade, levam em conta uma relação entre vazão explorável – que pode 

ser extraída através de poços - e vazão de descarga (rios). Esta sistemática é conservadora, 

mas parte de uma premissa aceitável que haverá maior preservação, em termos quantitativos, 

dos recursos hídricos subterrâneos e também das vazões de descarga nos rios, as quais 

apresentam importante papel dentro do ciclo hidrológico, notadamente nas épocas mais 

secas.  

As principais unidades aquíferas presentes sob Campo Largo são: Aquífero Karst, 

Cristalino Pré-Cambriano e Paleozóico Inferior. Abaixo segue uma imagem ilustrativa sobre a 

abrangência de cada um desses aquíferos. 
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Figura 3.32 – Mapa das unidades Aquíferas do Município de Campo Largo. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.  
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O principal manancial subterrâneo de Campo Largo é o Aquífero Karst, com área 

aproximadamente de 5.740 km². Este manancial abrange 14 municípios, disponibilizando uma 

vazão de 766 m³/h através de 37 poços perfurados em 7 municípios (Águas Paraná, 2014). 

Um dos fatores limitantes da exploração desse aquífero refere-se ao fato dos 

fraturamentos das rochas carbonáceas, ocasionados em virtude do uso dos volumes das 

águas. Tal situação gera uma redução da pressão estática e consequentemente a 

movimentação do solo. 

Considerando as informações do Instituto Águas do Paraná, o Aquífero Karst possui 

uma disponibilidade hidrogeológico de aproximadamente 8,9 l/s/km². Avaliando sua área de 

397 km² de cobertura inserida nos limites do Município de Campo Largo, estima-se que a 

vazão disponível seja de 3,53 m³/s. 

Já o Aquífero Cristalino é formado por unidades geológicas ígneas e metamórficas do 

Pré-cambriano ao Cambriano. Trata-se de um aquífero com porosidade fissural e os poços 

perfurados que extraem suas águas atingem profundidades entre 50 e 300 metros.  

A capacidade hidrogeológica desse aquífero, segundo a SUDHERSA (1998), é de 5,60 

l.s.km². 

Por fim, o aquífero Paleozóico inferior possui sua capacidade de vazão média por poço 

em torno de 15 a 20 m³/h e potencial hidrogeológico de 3,60 L/s.km². Este aquífero atende 

praticamente toda bacia do Açungui. Trata-se de um aquífero com porosidade do tipo 

intergranular, na qual a água subterrânea ocupa os interstícios (vazios ou poros) entre os 

grãos. 

3.2.12  Condições de poluição dos recursos hídricos 

Diversas são as atividades que ocasionam a poluição das águas superficiais e 

subterrâneas, sejam de maneira pontual, como lançamentos de esgotos sem o devido 

tratamento, lançamento de resíduos diretamente nos corpos hídricos, difusa através do 

carregamento de poluentes pelas águas superficiais, ou infiltração de contaminantes no solo, 

alcançando o lençol freático.  

Com o intuito de analisar a qualidade das águas dos rios que compõem a Bacia 

Hidrográfica do Alto Iguaçu, na qual o Município de Campo Largo está inserido, diversos 

órgãos e instituições elaboraram um documento intitulado Projeto Águas do Amanhã: Um 

Olhar Crítico Sobre a Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu. Neste documento há informações 

sobre a qualidade das águas das sub-bacias do Rio Verde, Rio Passaúna e Rio Itaqui, corpos 

hídricos de grande relevância para Campo Largo.  

O estudo supracitado apresenta uma análise da qualidade das águas dos principais 

rios que compõem a Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu. A tabela a seguir apresenta o resultado 

da qualidade da água dos Rios Verde, Itaqui e Passaúna, com base no resultado do IQA.  
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Através da análise da tabela verifica-se a má qualidade da água desses corpos 

hídricos. 
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Tabela 3.20 - Qualidade da água do Rio Passaúna. 

Estação Sub-bacia Rio Localização Município 

Mar-abr-mai/05 Mar-abr/07 Jan-fev/09 

AIQA 
Classe de 
qualidade 

AIQA 
Classe de 
qualidade 

AIQA 
Classe de 
qualidade 

AI 27 
P

a
s
s
a
ú
n

a
 

Passaún
a 

Nascente 
Almirante 

Tamandaré 
1,04 Muito poluída 0,5 Pouco poluída 0,52 Pouco poluída 

AI 28 
Passaún

a 

Montante 
aterro sanitário 

desativado 
Curitiba 0,75 

Medianamente 
poluída 

0,75 
Medianamente 

poluída 
0,5 Pouco poluída 

AI 29 
Passaún

a 

Jusante aterro 
sanitário 

desativado 
Curitiba 0,75 

Medianamente 
poluída 

0,93 Poluída 0,75 
Medianamente 

poluída 

AI 30 
Passaún

a 

Jusante antigo 
Frigorífico 

Túlio 
Curitiba 0,82 Poluída 0,75 

Medianamente 
poluída 

0,76 
Medianamente 

poluída 

AI 31 
Cachoeri

nha 
Colônia D. 

Pedro 
Curitiba 0,82 Poluída 0,75 

Medianamente 
poluída 

0,76 
Medianamente 

poluída 

AI 32 
Passaún

a 
BR 277 Curitiba 0,76 

Medianamente 
poluída 

0,75 
Medianamente 

poluída 
0,76 

Medianamente 
poluída 

AI 33 
Cachoeir

a 
Jusante BR 

277 
Curitiba 0,95 Poluída 0,75 

Medianamente 
poluída 

0,76 
Medianamente 

poluída 

AI 35 Ferraria 
Montante Cruz 

da Ferraria 
Curitiba 0,76 

Medianamente 
poluída 

0,82 Poluída 0,75 
Medianamente 

poluída 

AI 36 
Passaún

a 
Jusante da 
barragem 

Curitiba   0,76 
Medianamente 

poluída 
0,75 

Medianamente 
poluída 

AI 37 
Passaún

a 
Olaria Pioli Curitiba   0,95 Poluída 0,82 Poluída 

AI 11 
Passaún

a 
Campina das 

Pedras 
Curitiba 0,82 Poluída 0,96 Poluída 0,95 Poluída 

Fonte: Projeto Águas do Amanhã, 2011. 
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Tabela 3.21 - Qualidade da água do Rio Verde. 

Estação Sub-bacia Rio Localização Município 

Mar-abr-mai/05 Mar-abr/07 Jan-fev/09 

AIQA 
Classe de 
qualidade 

AIQA 
Classe de 
qualidade 

AIQA 
Classe de 
qualidade 

AI89 

Verde 

Verde 
Montante 
Represa 

Campo Largo   0,95 Poluída 0,76 
Medianamente 

poluída 

AI68 
Cambu

í 
PR 423 - Vila 
Metropolitana 

Campo Largo 1,3 
Extremamente 

poluída 
1,22 

Extremamente 
poluída 

0,76 
Medianamente 

poluída 

AI12 Verde Rodeio Balsa Nova 0,75 
Medianamente 

poluída 
0,95 

Medianamente 
poluída 

0,82 Poluída 

Fonte: Projeto Águas do Amanhã, 2011. 
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3.3 INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 

3.3.1 Comunicação  

Campo Largo dispõe de serviço de telefonia fixa e móvel. As operadoras de celulares 

presentes no município são a Tim, Vivo, Claro e Oi.  

Na mídia impressa, destacam-se o Jornal Folha de Campo Largo, Jornal o Fato e 

Gazeta do Povo. 

As principais emissoras de rádio no Município são: Rádio Onda Livre e Rádio RCL  

O sistema de envio e recebimento de encomendas é realizado pela Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos e através das empresas de transporte rodoviário que atuam no 

município.  

3.3.2 Capacidade de difusão das informações e mobilização sobre o PMSB 

Por apresentar diversos meios de comunicação à disposição da prefeitura como 

rádios, jornais impressos, meios eletrônicos (redes sociais na internet) além de haver a 

possibilidade do uso da mídia exterior, como os cartazes, panfletos e outdoors, pode-se 

concluir que o município possui meios suficientes para que seja realizada de maneira 

satisfatória a comunicação dos eventos e fatos relevantes relacionados ao desenvolvimento 

do Plano Municipal de Saneamento.  

Destaca-se ainda que a Prefeitura Municipal de Campo Largo possui um departamento 

específico para tratar o tema, o Departamento de Comunicação, composto por sete 

profissionais, quatro jornalistas e três publicitários, fato que garante a devida comunicação 

das ações do PMSB. 

3.3.3 Energia Elétrica  

A Companhia Campolarguense de Energia Elétrica (COCEL) atende a distribuição de 

energia elétrica no município de Campo Largo. Em 2012, a cidade possuía um total de 43.647 

consumidores ligados à rede de energia elétrica, com um consumo de 280.969 Mwh. 

Considerando o número de consumidores atendidos, quase 80% estavam registrados no setor 

residencial, conforme pode-se observar na tabela a seguir.  

Quanto ao valor consumido, o setor secundário usou mais de 50% do total utilizado no 

município (141.912 Mwh). O restante dos setores possuíam valores de consumo mais 

próximos entre si, variando de 6.544 Mwh (consumo do setor rural) a 71.298 Mwh (consumo 

do setor residencial).  
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Tabela 3.22 - Consumo e Número de Consumidores de Energia Elétrica (2012). 

Consumo e Número de Consumidores de Energia Elétrica por Setor em 2012. 

Categorias Consumo (Mwh) Consumidores 

Residencial 71.298 38.543 

Setor Secundário 141.912 506 

Setor Comercial 38.395 2.800 

Rural 6.544 1.550 

Outras Classes 22.820 248 

Total 280.969 43.647 

Fonte: COCEL, 2012 apud IPARDES, 2014.  
 

3.3.4 Transporte 

Campo Largo possui um terminal rodoviário municipal e outro metropolitano, servido 

pelos seguintes itinerários: linhas urbanas, linha intercidades, metropolitano convencional, 

metropolitano alimentador, linha direta Curitiba – Campo Largo e linha Campo Largo – Balsa 

Nova.  

O sistema de transporte coletivo intermunicipal e interestadual está sob 

responsabilidade de seis empresas, a saber: Pluma; Viação Pato Branco; Sulamericana; 

Garcia e Princesa dos Campos. 

As linhas municipais são operadas pelas empresas de Ônibus Campo Largo e a 

Transporte Coletivos Nossa Senhora da Piedade, que além de realizar linhas municipais 

também faz linhas externas para outros municípios.   

O transporte escolar é gerenciado pela Prefeitura Municipal a qual terceiriza estes 

serviços para motoristas privados, que transportam alunos e também professores. O sistema 

é composto por 30 itinerários, cada um correspondente a um motorista. A Prefeitura é 

responsável por 13 itinerários de transporte escolar na zona rural, possuindo uma frota própria 

de ônibus para este fim. 

3.3.5 Pavimentação 

Aproximadamente 30% das vias do município de Campo Largo são pavimentadas, a 

tabela a seguir apresenta o tipo de pavimentação e suas respectivas extensões: 
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Tabela 3.23 - Tipo de pavimentação. 

Tipos de pavimentação 

Área do município Tipo de pavimento Extensão (km) 

Quadro Urbano 

Asfalto 132,88 

Tratamento superficial 79,40 

Paralelepípedo 32,44 

Pedra Irregular 8,84 

Bloco de Concreto 1,14 

Para-pó 0,24 

Sem pavimento 222,30 

Total 477,24 

Estradas rurais Estradas Rurais 2.019,99 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Largo, 2014.  

 

O sistema viário do município possui hierarquia entre as vias, que foi aprovada junto 

com o Plano diretor em 2005. A lei hierarquiza as vias da seguinte maneira: 

 Vias estruturais: fazem a ligação da sede com os distritos e estruturam a cidade 

no sentido norte-sul, partindo da BR 277; 

 Vias arteriais: estão no sentido leste-oeste dentro da sede e norte sul, ligam a 

BR 277 com a via estrutural que liga a Bateias; 

 Vias coletoras: realizam as conexões mais diretas dentro da sede e junto aos 

loteamentos na parte sul da sede. 

A lei também prevê uma série de vias como diretrizes a serem executadas para melhor 

atender aos cidadãos do município e permitir a acessibilidade às suas moradias e trabalho.  

3.3.6 Sistema Educacional 

O sistema educacional de Campo Largo contempla estabelecimentos de ensino da 

rede municipal, estadual, federal e particular, os quais abrangem creche, pré-escola, ensino 

fundamental, ensino médio, técnico (Instituto Federal do Paraná), superior (Faculdade 

Cenecista de Campo Largo), educação de jovens adultos e educação especial. 

Em 2012 foram registrados um total de 1.378 matrículas em creches, 2.514 nas pré-

escolas, 18.134 matrículas na rede de ensino fundamental, 5.253 na rede de ensino médio, 

715 em ensino profissionalizante, 376 em Educação Especial e 907 na Educação de Jovens 

e Adultos. 
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Tabela 3.24 - Total de Matrículas e Nº de Estabelecimentos Por Nível de Ensino (2012). 

Matrículas e Estabelecimentos de Ensino. 

Dependência 
administrativa 

Creche Pré-Escolar Fundamental Médio 
Ed. 

Especial 

Ed. 
Jovens e 
Adultos 

Profissional 

Federal - - - - - 793 203 

Estadual - - 7.959 4.629 - 114 - 

Municipal 953 2.186 8.408 - 192 - - 

Particular 425 328 1.767 624 184 - 512 

Total 1.378 2.514 18.134 5.253 376 907 715 
Fonte: MEC /INEP e SEED, 2012 apud IPARDES, 2014. 

 

O número de docentes em relação aos estabelecimentos de ensino, referente ao ano 

de 2012, é apresentado na tabela a seguir. Para as 25 creches existentes no município, havia 

108 docentes; as 54 pré-escolas contavam com 159 docentes; os 68 estabelecimentos de 

ensino fundamental empregavam 915 docentes; e os estabelecimentos de ensino médio 

possuíam 403 docentes. 

 
Tabela 3.25 - Docentes e Estabelecimentos de Ensino na Educação Básica (2012). 

Docentes e Estabelecimentos de Ensino – Educação Básica. 

Educação Básica Docentes Estabelecimentos de Ensino 

Creche 108 25 

Pré-escolar 159 54 

Ensino Fundamental 915 68 

Ensino Médio 403 24 

Total 1.585 171 

Fonte: MEC /INEP e SEED, 2012 apud IPARDES, 2014. 

 

A taxa de analfabetismo registrada entre a população de 25 anos ou mais, em 2010, 

no município foi 5,58%, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano (2013). Do total da 

população, a faixa etária de 15 a 19 anos apresenta o menor índice de analfabetismo, 0,78%, 

enquanto que a faixa etária representada por indivíduos com mais com 50 anos e mais anos 

apresenta o maior índice, com 12,54%. A tabela a seguir apresenta as faixas etárias e suas 

respectivas porcentagens quanto ao analfabetismo, segundo dados do IBGE (2010). 
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Tabela 3.26 - Taxa de analfabetismo segundo faixa etária (2010). 

Taxa de Analfabetismo por Faixa Etária – 2010. 

Faixa etária Taxa (%) 

De 15 ou mais 4,50 

De 15 a 19 0,78 

De 20 a 24 0,93 

De 25 a 29 1,19 

De 30 a 39 1,73 

De 40 a 49 3,53 

De 50 e mais 12,54 

Fonte: IBGE. Apud IPARDES, 2014. 

 

3.3.7 Identificação e Descrição das Organizações Sociais  

3.3.7.1 Colônias  

De acordo com as informações do Museu – Centro Cultural e Histórico Polska, as 

primeiras colônias de Campo Largo foram a Colônia Mariana e a Colônia Balbino Cunha, que 

surgiram no município em 25 e 26 de maio de 1888. As outras colônias só foram anexadas a 

Campo Largo em 20 de outubro de 1930 quando o Distrito Judiciário de Nova Polônia, 

pertencente a Curitiba, cuja fronteira oeste era o Rio Verde, foi desmembrado.  

A Primeira colônia fundada em Campo Largo era composta por poloneses, brasileiros 

e italianos. Foi fundada pelo Governo Provincial do Dr. Balbino Cândido da Cunha, quando 

na passagem de D. Pedro II pelo Paraná as terras foram doadas para que servisse de 

patrimônio à Igreja. A área da colônia tinha 315 hectares e foi dividida em 33 lotes, ocupados 

inicialmente por lavradores poloneses, brasileiros e mais tarde por italianos. O nome da 

colônia é uma homenagem a Dona Mariana José Correia, esposa do Deputado Provincial 

Ildefonso Pereira Correia.  

A Colônia Balbino Cunha, fundada pelo Dr. Balbino Cândido Cunha, foi administrada 

pelo fundador em conturbada situação política até o ano de 1889 onde o mesmo entregou a 

Presidência da Província ao Conselheiro Jesuíno Marcondes de Oliveira Sá, filho da 

Viscondessa do Tibagi, que residia na Palmeira.   

3.3.7.2 Centro de Tradições Gaúchas 

O Centro de Tradições Gaúchas Herança Nativa é uma sociedade sem fins lucrativos 

que divulga a cultura gaúcha. Promove a integração dos participantes através da dança, 

esportes, atividades campeiras, rodas de chimarrão e churrasco feito no fogo de chão. 
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3.3.7.3 Festas Tradicionais 

Duas festas religiosas tradicionais são realizadas na cidade de Campo Largo, a 

da padroeira Nossa Senhora da Piedade, em 2 de fevereiro e a  festa do Divino Espírito 

Santo em dia variável de junho de cada ano. Essas festividades são realizadas com procissão 

pelas ruas, fogos de artifício, repiques de sino, leilão, quermesse, etc 

A Festa de Tradições Campolargueses passa a ser considerada, para todos os efeitos, 

de relevante interesse cultural, material eimaterial, e realizar-se-á ordinariamente no primeiro 

sábado do mês de agosto 

3.3.7.4 Setembro Verde 

O mês de conscientização Setembro Verde é promovido pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. Diversas atividades sobre o tema “sustentabilidade e educação ambiental” 

foram incluídas no evento e a escolha do mês está relacionada a duas datas importantes 

comemoradas nos dias 21 e 22 de setembro: Dia da Árvore e início da primavera, 

respectivamente 

3.3.8 Capacidade de apoiar projetos e ações de educação ambiental 

Campo Largo possui apenas um estabelecimento de ensino superior (IPARDES, 

2013), sem muita estrutura para apoiar programas de educação ambiental, entretanto, sabe-

se que Campo Largo está próximo a Curitiba, capital do estado. Curitiba apresenta grande 

quantidade de instituições de nível superior, são ao todo 58, distribuídas entre particulares 

(53) federais (3) e estaduais (2) (IPARDES, 2013). Estas instituições oferecem cursos de 

graduação e pós-graduação em diversas áreas vinculadas ao saneamento e à educação 

ambiental, como: Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Pedagogia, Assistência Social, 

Biologia e Geografia.  

Em 2012 Curitiba apresentou um total de 126.015 matrículas em instituições do ensino 

superior (IPARDES, 2013). Esse contingente de novos acadêmicos pode ser utilizado para o 

desenvolvimento de projetos em educação ambiental e assistência social em toda a Região 

Metropolitana de Curitiba, incluindo Campo Largo. 

3.3.9 Desenvolvimento Urbano e Habitação  

Como a maioria das cidades metropolitanas, Campo Largo sofre com o processo de 

crescimento rápido e desordenado decorrente da expansão da Capital, Curitiba.  

O crescimento da cidade nos últimos nos últimos 14 anos se deu prioritariamente por 

meio da aprovação de condomínios em detrimento de loteamentos. Em 2011, a Prefeitura 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_Piedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divino_Esp%C3%ADrito_Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divino_Esp%C3%ADrito_Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fogo_de_artif%C3%ADcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leil%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quermesse
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Municipal de Campo Largo alterou por meio da Lei Ordinária n.º 2.304 a lei de condomínios, 

tornando-a mais restritiva os projetos residências, mas o déficit habitacional registrado em 

Campo Largo era de 1.265 domicílios permanentes (IBGE, 2000).  

  Segundo dados da Fundação João Pinheiro - 2004 o déficit habitacional do município 

era 1.470 habitações. O Município possui atualmente uma lista de 2800 famílias cadastradas 

aguardando atendimento. O levantamento realizado pelo Departamento de Habitação no final 

de 2007 revelou 57 áreas municipais ocupadas irregularmente, com 1954 famílias, das quais 

664 são passíveis de regularizar, 832 famílias encontram-se em áreas de fundo de vale, 88 

em áreas verdes, 194 em faixas não edificáveis e ruas, 176 em áreas de alta declividade 

(PLHIS, 2010).  

Foram diagnosticadas 45 áreas particulares ocupadas irregularmente, nas quais se 

estima a presença de mais de 2.580 famílias, totalizando 4.600 famílias habitando em situação 

precária, seja por questões documentais ou por falta de infra-estrutura, correspondendo a 

4,35 % do total da população do Município (PLHIS, 2010). As famílias que ocupam os 

loteamentos de maneira irregular são constituídas em média por 3.6 pessoas. A faixa etária 

média varia entre 20 a 39 anos. Um número aproximado de 97% das crianças na faixa etária 

entre 7 a 14 anos frequentam as escolas e cerca de 90% dos adultos são alfabetizados. As 

mulheres são predominantes e muitas são a fonte geradoras de renda. A renda média é 2 a 

4 salário mínimos e a fonte principal provém dos trabalhos informais, pequenas atividades e 

indústrias locais.  

As áreas municipais que são ocupadas irregularmente possuem 98% de fornecimento 

de água potável, energia elétrica, iluminação pública e coleta de resíduos. Estas ocupações 

não possuem a coleta e o tratamento de esgoto, geralmente os esgotos são remediados com 

fossas ou são lançados diretamente nos leitos dos rios e corrégos.  

Outro fator é a precariedade das moradias, seja na implantação das casas, terrenos 

de acentuada declividade ou suscetíveis a desbarrancamento e alagamento, ou, nos materiais 

utilizados na construção, restos de madeiras, tapumes e alvenarias. As casas geralmente são 

construídas em madeira e tapumes (67%), com fundações precárias, os restantes são mistos 

(18%) e poucos são construídas em alvenaria (15%), geralmente são compostas de quatro 

cômodos: sala e cozinha conjugadas, bwc e dois quartos (PLHIS, 2010).  

O Departamento de Habitação retomou suas atividades em 2006, e a produção 

habitacional no momento é reduzida. Foram entregues 47 casas, destinadas a 

reassentamento de famílias em áreas de risco; até o final do ano de 2008 estava prevista a 

execução de mais 96 casas pelo Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social (FNHIS), 
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estas também destinadas ao reassentamento de famílias que devem ser retiradas de áreas 

de proteção ambiental (PLHIS, 2010). 
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Figura 3.33 – Áreas de ocupação irregular e APP. 

 
                  Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Largo. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.
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3.3.9.1 Caracterização das Áreas de Interesse Social 

A elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Campo 

Largo constituiu um zoneamento específico para tratar as áreas de Interesse Social. 

Comumente denominadas de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social). 

No art. 36 do PDDI estão descritas estas áreas da seguinte forma: “A Zona Especial 

de Interesse Social – ZEIS - compreende as áreas do Jardim Melyane e Novo Horizonte onde 

existe interesse público em ordenar a ocupação por meio de urbanização e regularização 

fundiária, mediante critérios especiais de parcelamento, uso e ocupação do solo.”  

Observa-se através da imagem a seguir, que estas áreas são definidas em polígonos 

localizados em dois bairros distintos: Jardim Malyane e o Novo Horizonte, sendo responsáveis 

por abrigar todos os projetos destinados para o programa de habitação do Município. O total 

da área das ZEIS equivale a aproximadamente 484.900 m², destinado para as 4.800 famílias, 

representando o equivalente à 101,02 m² por família. 
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Figura 3.34 – Zona Especial de Interesse Social de Campo Lago. 

 
                    Fonte: PDDI, 2005.
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Em 24 de fevereiro de 2014 passou a vigorar o Decreto n.º 24, que declarou Área de 

Interesse Social, as áreas de terrenos urbanos situados nas seguintes localidades: Bom 

Jesus, Campo do Meio, Cercadinho, Rondinha, Itaqui, Distrito de Ferraria, Distrito de Bateias. 

A tabela a seguir apresenta as áreas, os bairros e o perímetro de abrangência das ZEIS 

instituídas pelo Decreto n.º 24/2014. 

 

Tabela 3.27 - Definição das ZEIS de acordo com o Decreto n.º 24/2014. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Largo, Decreto n.º 24/2014. Org. DRZ Geotecnologia e Consultoria, 
2014. 
 

3.3.9.1 Caracterização das Áreas de Interesse Social 

De acordo com o Plano Local de Habitação e Interesse Social elaborado em 2010, nos 

últimos 10 anos a implantação de loteamentos ou empreendimentos populares destinados a 
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famílias de baixa renda, seja pela iniciativa privada, pela iniciativa municipal ou pelas 

Companhias Habitacionais tem sido escassa.  

Associado a este fato, a falta de uma política habitacional por parte da municipalidade 

e a falta de coordenação das ações de desenvolvimento urbano com a Região Metropolitana 

de Curitiba e com as companhias habitacionais (COHAB-PR e COHAPAR), reduzem 

consideravelmente as possibilidades de investimentos em empreendimentos de Interesse 

Social, sendo assim, resta a população carente pagar aluguel ou ocupar áreas irregulares 

(PLHIS, 2010).  

A Caixa Econômica Federal, através de seus programas habitacionais e de 

construção, vem proporcionando moradias a população, atingindo principalmente as famílias 

com renda entre 3 e 10 salários mínimos, trata-se de financiamentos habitacionais de casas 

geminadas em condomínio, de 40 a 60 m², construídas por empresas privadas. Conforme 

levantamento dos últimos anos foram construídas aproximadamente 1200 unidades dentro do 

município de Campo Largo (PLHIS). A figura a seguir ilustra os condomínios e loteamentos 

que estão em tramitação e os respectivos números de unidades. 
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Figura 3.35 – Parcelamento do Solo – Processos em Tramitação. 

 
                  Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Largo. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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3.3.9.2 Organização Institucional 

A política habitacional em Campo Largo está sendo realizada pelo Departamento de 

Habitação dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, tratando-se de uma 

autarquia de economia mista. Estão envolvidas no trabalho a Prefeitura Municipal (secretaria 

diversas, Secretaria de Desenvolvimento Urbano) e o COMLAR. O departamento possui dois 

funcionários (assistente social e arquiteta).  

As averiguações das ocupações irregulares, das situações de risco e o 

acompanhamento inicial das famílias em projetos implantados são coordenados pelo 

departamento e depois encaminhados ao setor municipal responsável (PLHIS, 2010).  

O Plano Local de Habitação e Interesse Social de Campo Largo estabeleceu em 2010 

alguns programas e ações para regularizar a situação das famílias. Em 2010 o projeto em 

andamento era a Relocação de Áreas de Risco Melyane – Jardim Tropical, a intervenção em 

pareceria com o FNHIS - COAHPAR no São João Lucas e regularização fundiária no São 

Lucas. Como ações o plano previa:  

 “Cadastramento das famílias que estão dentro das áreas do município. Esta fase 
encontra-se em andamento, devendo ao final confirmar a quantidades de famílias e por 
consequência a quantidade de casas a serem construídas.  

 Apresentação do Programa de Regularização a Comunidade, para a conscientização 
e participação das famílias nas ações, Plano de Ação Social, em parceria com a 
COHAPAR .  

 Desapropriação de 21 lotes nos Loteamentos Kely Cristina e Santa Ângela e São Lucas 
(já foi emitida a emissão de posse)  

 Execução de até 60 casas com 40m² de área construída, executadas pela COHAPAR 
com recursos do Ministério das Cidades (FNHIS).  

 Relocação das famílias, monitoramento e acompanhamento das mesmas por 
Programas Sociais do Município, não apenas no momento da transferência, mas 
também no pós-ocupação, para obter dados de adaptação e sustentabilidade destas 
famílias naquele local, através dos Agentes Comunitários.  

 Recuperação Florestal das áreas invadidas, com PLANTIO e RECOMPOSIÇAO 
FLORESTAL, conforme Termo de Compromisso de Restauração Ambiental firmado 
entre o Instituto Ambiental do Paraná – IAP e Prefeitura Municipal de Campo Largo, na 
data de 10 de abril de 2006.”  

 Envolvimento da comunidade na manutenção e vigilância das áreas verdes. Afixação 
de placa com número da LINHA VERDE – 0800 645 0506. Desenvolvimento de 
Programas de Educação Ambiental, com as Comunidades e com as Escolas da 
vizinhança (PLHIS, 2010).”  

 

3.3.10 Saneamento Básico 

3.3.10.1 Abastecimento de água 

O abastecimento de água é realizado, atualmente pela Companhia de Saneamento do 

Paraná (SANEPAR), atendendo 100% da população urbana, incluindo o Distrito de Bateias, 

por meio de 30.164 ligações ativas de água e 33.004 economias (SANEPAR, 2011). Ainda 

conforme dados da SANEPAR (2011), a extensão total da rede de distribuição, somando-se 
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a Sede Urbana e o distrito é de 622,64 km de tubulações. O consumo médio per capita de 

água no ano de 2010 foi de 111,11 L/hab/dia ou e o volume de água produzido foi de 6.092.00 

m³ (SNIS, 2010). 

O Sistema de Abastecimento de Água de Campo Largo será descrito detalhadamente 

mais adiante. 

3.3.10.2 Esgotamento Sanitário 

Em Campo Largo, a responsabilidade pelo serviço de coleta e tratamento do esgoto é 

também da SANEPAR. De acordo com o SNIS, em 2010 o serviço de coleta e tratamento do 

esgoto atendeu 40,58% da população urbana e 34,01% considerando todo o Município. O 

volume total coletado e tratado no ano de 2010 foi de 1.668.550 m³, sendo que todo o esgoto 

coletado no Município é tratado (SNIS, 2010). A extensão total da rede de esgoto em 2010 

era de 266,9 Km e abrange 11.761 economias ativas e 11.438 ligações ativas (SNIS, 2010).  

3.3.10.3 Resíduos Sólidos 

A coleta de resíduos é responsável pela redução dos níveis de poluição urbana e rural. 

Os resíduos são resultados da sobra de atividades da comunidade em geral, sejam industriais, 

domésticas, hospitalares, comerciais ou agrícolas. Estes podem ser ainda resultantes das 

atividades da área de serviços, assim como de uma simples atividade pública, como a 

varrição. 

A Coleta dos resíduos convencionais e recicláveis é realizada pela empresa 

Saneamento Ambiental (SANETRAN) atende a área urbana e os Distritos de Ferraria, Bateias 

e Três Córregos. Os resíduos convencionais são coletados e encaminhados a uma área de 

transbordo, onde são armazenados para serem posteriormente encaminhados para sua 

destinação final. Os resíduos recicláveis são coletados pela empresa SANETRAN e 

encaminhados às associações de reciclagem (Associação Unidos da Reciclagem - ASSUR, 

Centro de Integração do Menor - CIME e Associação dos Recicladores de Campo Largo), 

onde são preparados e posteriormente comercializados. 

A destinação final dos resíduos sólidos convencionais é o aterro sanitário da empresa 

ESTRE, denominado Centro de Gerenciamento de Resíduos CGR-Iguaçu, localizada no 

Município de Fazenda Rio Grande.  

3.3.10.4 Drenagem Urbana 

A região Sul do país possui um relevo montanhoso e acentuado e por esta 

característica, há a facilidade de ocorrer inundações bruscas, graduais e alagamentos. São 

frequentes em rios de zonas montanhosas com bastante inclinação, vales profundos e muitas 
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vezes as águas da chuva carregam terra sem cobertura vegetal de forma a contribuir com o 

processo erosivo e o assoreamento dos cursos d’água. 

O serviço de drenagem é de responsabilidade da Secretaria de Viação e Obras, a qual 

executa as obras e realiza a manutenção do sistema. O município apresenta alguns 

problemas quanto a esse serviço, com pontos de alagamento e inundação, conforme será 

detalhado mais adiante. 

3.3.10.5 Problemas relacionados ao saneamento 

Sabe-se que a falta de saneamento básico influencia diretamente na qualidade de vida 

dos cidadãos, através da proliferação de vetores de doenças, ingestão de água de má 

qualidade, contaminação dos ambientes, etc. O produto Diagnóstico da Situação do 

Saneamento Básico tem a finalidade de apresentar a situação dos serviços de saneamento 

no município, apresentado os atuais problemas relacionados ao tema.  Esse item tem como 

o objetivo de apresentar de forma geral esses problemas, os quais serão tratados 

detalhadamente no Produto 2.2. - Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de 

saneamento básico e seus impactos nas condições de vida e no ambiente natural. 

Considerando o serviço de abastecimento de água, o principal problema no 

fornecimento desse serviço são as constantes interrupções no fornecimento de água nas 

partes altas da cidade e a intermitência no abastecimento durante os finais de semana, 

períodos de maior consumo de água. O principal causador desses problemas é o fato da 

produção do sistema estar em sua capacidade máxima, demandando a ampliação ou mesmo 

a implantação de uma nova ETA. 

O serviço de coleta e tratamento de esgoto tem como principal problema o baixo 

percentual de coleta esgoto, com 40,58 para a área urbana e 34,01 considerando todo o 

município. Ainda, destaca-se a baixa incidência de seis temas individuais de tratamento 

eficientes, seja devido à não instalação dos dispositivos corretamente ou pela falta de 

manutenção dos mesmos. O lançamento de esgotos in natura em corpos hídricos e/ou solos 

causa diversos problemas socioambientais, cria um ambiente insalubre que propicia o 

desenvolvimento de doenças fatais. 

Os principais problemas relacionados aos serviços de Gestão e Manejo dos Resíduos 

Sólidos pode-se dizer que referem-se a inexistência da coleta de resíduos na área rural, bem 

como a falta de regularização de alguns coletores de materiais recicláveis. Há grande 

quantidade de coletores não regularizados, sem participarem de associação ou cooperativa, 

prejudicando a gestão dos resíduos recicláveis. 

Outra questão apontada pelos gestores do Município foi o desejo de alterar a 

destinação final dos resíduos gerados, adotando uma nova tecnologia denominada de pirólise. 

Nesse processo, que será descrito detalhadamente no próximo relatório de Diagnóstico da 
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situação do saneamento, ao invés dos resíduos serem direcionados para o aterro sanitário, 

serão transformados fazendo incidir a tocha de plasma diretamente sobre os resíduos ou 

provocando o seu aquecimento prévio numa câmara de gaseificação. 

Quanto a Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, o principal problema se 

dá pelos alagamentos e inundações ocasionadas pela falta de rede de galerias e/ou o 

subdimensionamento das mesmas, assim como a falta de manutenção do sistema. Outro 

problema observado, refere-se ao fato da inexistência do cadastro das galerias pluviais.  

Deve-se considerar que em 2010 o município decretou estado de emergência devido a 

inundações bruscas, com 3 ocorrências nesse ano (CEPED - UFSC, 2011). 

3.3.10.6 Saúde 

A taxa bruta de natalidade no município de Campo Largo em 2010 foi de 15,10 (por 

mil habitantes), segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES, 2013). Em 2010, o coeficiente de mortalidade infantil foi de 12,16 (por mil nascidos 

vivos), a expectativa de vida ao nascer 76,21 anos e a taxa de fecundidade total foi de 1,57 

(filhos por mulher) (PNUD, 2013).   

De acordo com consulta realizada no sítio eletrônico do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2014), o Município de Campo Largo, em 2014, conta com 

115 estabelecimentos de saúde listados, sendo que 30 são da Administração Direta da Saúde 

(Ministérios da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde), 76 

privados, 2 entidades beneficentes sem fins lucrativos e 7 sob responsabilidade de serviços 

sociais autônomos (CNES, 2014).  

Tabela 3.28 – Tipo dos estabelecimentos de saúde de Campo Largo (2014). 

Número de Estabelecimentos Por Tipo de Estabelecimento – 2014 

Tipo de Estabelecimento Total 

Centro de Saúde/Unidade Básica 20 

Policlínica 2 

Hospital Geral 3 

Hospital Especializado 1 

Pronto Socorro Geral 1 

Consultório Isolado 56 

Clínica/Centro de Especialidade 18 

Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT Isolado) 7 

Unidade Móvel Terrestre 1 

Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar na Área de Urgência 1 

Unidade de Vigilância em Saúde 2 

Secretaria de Saúde 1 

Centro de Atenção Psicossocial 2 

Total 115 

Fonte: CNES, 2014. 

 

Tabela 3.29 - Natureza dos estabelecimentos de saúde de Campo Largo (2014). 
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Número de Estabelecimentos por Natureza do Estabelecimento – 2014 

Tipo de Estabelecimento Total 

Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS) 30 

Empresa Privada 76 

Serviço Social Autônomo 7 

Entidade Beneficente Sem Fins Lucrativos 2 

Total 115 

Fonte: CNES, 2014. 

 

 O município está inserido no Programa Saúde da Família (PSF), criado em 1994 pelo 

Ministério da Saúde (MS) com o propósito de reorganizar atenção à saúde em novas bases, 

substituindo o modelo tradicional, levando a saúde mais perto da família, e com isso, melhorar 

a qualidade de vida. O atendimento é prestado na unidade básica de saúde ou no domicílio, 

pelos profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários 

de saúde) que compõem as equipes de Saúde da Família.  

Cada equipe do PSF é composta, no mínimo, por um médico, um enfermeiro, um 

auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde (ACS). Outros 

profissionais a exemplo de dentistas, assistentes sociais e psicólogos poderão ser 

incorporados às equipes ou formar equipes de apoio, de acordo com as necessidades e 

possibilidades locais. A tabela a seguir apresenta os números registrados pelo Departamento 

de Atenção Básica do MS em seu sítio eletrônico referente ao PSF em Campo Largo. 
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Tabela 3.30 - Programa Saúde da Família em Campo Largo. 

 

Fonte: MS/SAS/Departamento de Atenção Básica – DAB, 2014. 

 

Quanto ao número de leitos disponíveis em Campo Largo, são 168 no total, para 

internação em estabelecimentos de saúde privados e públicos, divididos em 05 tipos: 

cirúrgicos, clínicos, obstétricos, complementares e pediátricos (CNES, 2014). 

 
Tabela 3.31 - Número de leitos de internação existentes em Campo Largo - 2014. 

Número de leitos existentes  

Especialidade 
Privado 

Existentes SUS 

Cirúrgicos 125 110 

Clínicos 93 81 

Complementar 187 147 

Obstétrico 49 45 

Pediátrico 84 83 

Outras Especialidades 60 46 

Total 168 79 

Fonte: CNES, 2014. 

 

As principais doenças relacionadas à falta de saneamento são: amebíase, 

ancilostomíase, ascaridíase, cisticercose, cólera, dengue, diarréia, desinterias, elefantíase, 

esquistossomose, febre amarela, febre paratifóide, febre tifóide, giardíase, hepatite, infecções 

na pele e nos olhos, leptospirose, malária, poliomielite, teníase e tricuríase. 
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As tabelas a seguir apresentam os casos de dengue, meningite, hepatite viral, 

leishmaniose tegumentar americana - LTA e leptospirose no intervalo de 2007 a 2013, 

fornecidos pela Vigilância em Saúde de Campo Largo. 

 
Figura 3.36 - Casos de Dengue em Campo Largo (2007 a 2013). 

Casos de Dengue 

Ano da 
Notificação 

Dengue Clássico Descartado Inconclusivo Total 

2007 1 3 0 4 

2008 0 1 0 1 

2009 1 1 0 2 

2010 1 2 0 3 

2011 1 4 0 5 

2012 1 3 0 4 

2013 1 11 2 14 

Total 6 25 2 33 
Fonte: Vigilância em Saúde de Campo Largo, 2014. 

 

Tabela 3.32 - Casos de Hepatite Viral em Campo Largo (2007 a 2013). 

Hepatite Viral 

Ano da 
Notificação 

Confirmação 
laboratorial 

Descartado 
Cicatriz 

sorológica 
Inconclusivo Total 

2007 8 3 1 1 13 

2008 20 7 1 1 29 

2009 13 5 0 0 18 

2010 9 2 0 0 11 

2011 15 6 2 1 24 

2012 17 2 2 0 21 

2013 10 0 1 0 11 

Total 92 25 7 3 127 
Fonte: Vigilância em Saúde de Campo Largo, 2014. 

 
Tabela 3.33 - Casos de Leishmaniose Tegumentar Americana em Campo Largo (2007 a 2013). 

Casos de LTA 

Ano da Notificação Importado Indeterminado Total 

2007 1 2 3 

Total 1 2 3 
Fonte: Vigilância em Saúde de Campo Largo, 2014. 

 
Tabela 3.34 - Casos de Leptospirose em Campo Largo (2007 a 2013). 

Casos de Leptospirose 

Ano da Notificação Confirmado Descartado Total 

2007 5 3 8 

2008 2 4 6 

2009 1 1 2 

2010 3 11 14 

2011 5 19 24 

2012 7 11 18 

2013 13 31 44 

Total 36 80 116 
Fonte: Vigilância em Saúde de Campo Largo, 2014. 
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Observando os dados apresentados nas tabelas, nota-se que as doenças com mais 

incidência no município são a meningite, hepatite viral e a leptospirose, respectivamente, com 

destaque para o ano de 2013 que teve 13 casos de leptospirose confirmados e o ano de 2000 

com 20 casos de hepatite viral confirmados. 

3.3.10.7 Implantação de obras públicas. 

Atualmente, diversas obras estão em andamento no município, com vistas a atender 

a população de Campo Largo com os serviços de saneamento básico.  

Através de visita técnica realizada no município, entre os dias 28 e 31 de janeiro de 

2014, pode-se verificar algumas obras já em andamento, principalmente relacionadas aos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.  

O serviço de abastecimento de água do município contará com a implantação da 

captação de água bruta na Barragem do Rio Verde e construção da Estação de Tratamento 

de Água Rio Verde, além da execução de adutoras e rede de distribuição de água, onde será 

investido no total cerca de 29 milhões de reais, com previsão de conclusão no início de 2015 

(SANEPAR, 2013). 

A SANEPAR também está investindo no Sistema de Esgotamento Sanitário de Campo 

Largo, onde serão aplicados R$ 44 milhões em melhorias na Estação de Tratamento de 

Esgoto Cambuí, construção da Estação de Tratamento de Esgoto Itaqui e das Estações 

Elevatórias de Esgoto Jardim Itália, São Luiz, Vila Lourdes e Acácia e na execução de 112 

km de rede coletora de esgoto e 5.211 novas ligações prediais (SANEPAR, 2013). 

Quanto às obras dos serviços de Gerenciamento de resíduos sólidos e Limpeza 

Urbana e Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, não foram disponibilizados até o 

presente momento o planejamento das obras a serem realizadas. Foram cedidas apenas 

informações relacionadas a obras já concluídas do sistema de drenagem urbana, conforme 

demonstra a tabela a seguir.  
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Tabela 3.35 - Obras de melhorias para a drenagem urbana de Campo Largo. 

Melhorias em drenagem urbana 

Obra Início Conclusão Investimento 

Macro Drenagem do Rio Cambuí 2/8/2012 - R$ 8.082.667,97 

Drenagem da Rua Pe. Otávio 5/1/2012 6/8/2012 R$ 169.061,69 

Galerias Pluviais - Rua Oswaldo Cruz e Av. 
Vereador Arlindo Chemim 

22/2/2010 29/11/2010 R$ 244.843,43 

Canalização de Córrego Central - Rua Rui Barbosa 
até Rua Dom Pedro II 

10/3/2008 31/10/2008 R$ 137.976,30 

Macro Drenagem do Córrego da Av. dos 
Expedicionários 

18/3/2007 11/1/2008 R$ 2.704.270,87 

Galerias Pluviais - Rua Domingos Cavali - 
Aparecida 

27/11/2006 27/4/2007 R$ 94.285,14 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Largo, 2014. 
 

3.4 ESTUDO POPULACIONAL 

As metas para a universalização do acesso e promoção da saúde pública que serão 

previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico visam o horizonte de planejamento de 

20 anos. Para isso, se faz necessário conhecer a população que se espera encontrar no 

município no final do período determinado.  

De acordo com o levantamento do IBGE, o município de Campo Largo teve um grande 

crescimento populacional entre os anos de 1970 e 2010, especialmente em sua zona urbana, 

com o incremento de 78.210 munícipes em 40 anos. Já a área rural, não apresentou 

modificações significativas em seu contingente populacional, com acréscimos e decréscimos 

populacionais ao longo do período analisado (1970 - 2010). A evolução histórica do número 

de habitantes do município de Campo Largo é apresentada na figura e no gráfico a seguir. 

 
Tabela 3.36 - Evolução Populacional de Campo Largo. 

População residente em Campo Largo - PR 

Situação do 
domicílio 

Ano 

1970 1980 1991 2000 2010 

Total 34.405 54.834 72.523 92.782 112.377 

Urbana 15.961 37.366 53.892 77.223 94.171 

Rural 18.444 17.468 18.631 15.559 18.206 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 3.37 - Evolução da População de Campo Largo. 

Fonte: IBGE, 2010. 

3.4.1 Projeção Populacional 

Com o intuito de efetuar uma análise confiável e fiel à realidade de Campo Largo, 

foram realizados sete estudos populacionais, sendo: estudo populacional considerando a 

população total do município, a população rural e urbana, com base nos dados dos censos 

de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010; e 4 estudos populacionais considerando os habitantes dos 

distritos (Três Córregos, Bateias, Ferrarias e São Silvestre), utilizando apenas os dados de 

1991, 2000 e 2010. 

Diversos são os métodos aplicáveis para o estudo do crescimento populacional. Neste 

estudo foram utilizados o método do Crescimento, o método Aritmético, o método da Previsão 

e o método Geométrico. Foram utilizados, primeiramente os levantamentos dos anos de 1970, 

1980, 1991, 2000 e 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Com base 

nesses dados, realizou-se, inicialmente, o estudo da evolução da população total do município 

de Campo Largo por meio dos métodos citados.  

A fim de definir qual dos métodos matemáticos mais se adequa à realidade do 

município, pôde-se obter linhas de tendência para os dados do IBGE, através do Software 

EXCEL, utilizando-se 4 tipos diferentes de curvas: logarítmica, linear, polinomial e 

exponencial. A evolução da população e a taxa de crescimento (%) ano a ano, obtidos através 

do ajuste dos dados do IBGE, são determinadas a partir da curva que melhor se ajusta aos 

dados. 
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Para o estudo populacional da população total, de Campo Largo, utilizando os dados 

do censo de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2001, a linha de tendência que melhor se ajustou aos 

dados do IBGE foi a polinomial, que apresentou um R² no valor de 0,99833660, que resultou 

na equação:  

 
y = 3,40418166x2 - 11.611,45583896x + 9.698.212,57772528 

 
Onde y é a população em um determinado tempo t e x é o ano no mesmo tempo t. 

Após definidas as taxas de crescimento da linha de tendência compara-se os valores com os 

valores obtidos por cada método de crescimento. Dessa forma, foi indicado como o mais 

aplicável ao comportamento da população total do Município, para o período analisado, o 

método Previsão. Este método indicou um crescimento populacional, com taxa média de 

crescimento anual de 1,55%, apresentando a população para os próximos 20 anos, conforme 

a tabela apresentada a seguir. 

 
Tabela 3.37 - Projeção populacional para a população total de Campo Largo (2010-2035). 

Estudo Populacional 

Ano População Taxa de crescimento (%) 

1970 34.405 - 

1980 54.834 59,38 

1991 72.523 32,26 

2000 92.782 27,93 

2010 112.377 21,12 

2011 114.908 2,25 

2012 117.003 1,82 

2013 119.098 1,79 

2014 121.193 1,76 

2015 123.288 1,73 

2016 125.383 1,70 

2017 127.478 1,67 

2018 129.573 1,64 

2019 131.668 1,62 

2020 133.763 1,59 

2021 135.858 1,57 

2022 137.953 1,54 

2023 140.048 1,52 

2024 142.143 1,50 

2025 144.238 1,47 

2026 146.333 1,45 

2027 148.428 1,43 

2028 150.523 1,41 

2029 152.618 1,39 

2030 154.713 1,37 

2031 156.808 1,35 

2032 158.903 1,34 

2033 160.998 1,32 

2034 163.093 1,30 

2035 165.188 1,28 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 
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Figura 3.38 - Crescimento da população total de Campo Largo - 1970 - 2035. 

 
     Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

 

No estudo considerando os dados da população rural de Campo Largo, fazendo uso 

dos dados do censo de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010, a linha de tendência que melhor se 

ajustou aos dados do IBGE foi a logarítmica, que apresentou um R² no valor de 0,18351120 

e que resultou na equação:  

y = 2,13179116x2 - 8.506,96680413x + 8.503.997,07993999 

Onde y é a população em um determinado tempo t e x é o ano no mesmo tempo t. O 

método indicado como o mais aplicável ao comportamento da população rural de Campo 

Largo foi o método de Previsão, que retratou melhor a evolução da população e permitiu 

estimar a população futura. Este método indicou uma taxa de crescimento negativa -0,10 ao 

ano e apresentou a população para os próximos 20 anos. 
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Tabela 3.38 - Projeção populacional para a população rural de Campo Largo (2010 – 2035). 

Estudo Populacional 

Ano População Taxa de crescimento (%) 

1970 18.444 - 

1980 17.468 -5,29 

1991 18.631 6,66 

2000 15.559 -16,49 

2010 18.206 17,01 

2011 17.283 -5,07 

2012 17.266 -0,10 

2013 17.249 -0,10 

2014 17.232 -0,10 

2015 17.215 -0,10 

2016 17.198 -0,10 

2017 17.181 -0,10 

2018 17.164 -0,10 

2019 17.147 -0,10 

2020 17.130 -0,10 

2021 17.113 -0,10 

2022 17.095 -0,10 

2023 17.078 -0,10 

2024 17.061 -0,10 

2025 17.044 -0,10 

2026 17.027 -0,10 

2027 17.010 -0,10 

2028 16.993 -0,10 

2029 16.976 -0,10 

2030 16.959 -0,10 

2031 16.942 -0,10 

2032 16.925 -0,10 

2033 16.908 -0,10 

2034 16.891 -0,10 

2035 16.874 -0,10 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

 

A figura a seguir demonstra o crescimento da população rural do município, conforme 

dados do IBGE, de 1970 a 2010, e a previsão do crescimento da população rural de Campo 

Largo, no período de 2010 a 2035, que representa o horizonte de mais de 20 anos do Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 
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Figura 3.39 - Crescimento da população rural de Campo Largo. 

 
  Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

 

Outro estudo realizado foi o que trabalha com os dados da população urbana de 

Campo Largo de todos os censos analisados (1970, 1980, 1991, 2000 e 2010). Para o estudo 

populacional urbano do município a linha de tendência que melhor se ajustou aos dados do 

IBGE foi a polinomial, que apresentou um R² no valor de 0,99497343, que resultou na 

equação:  

y = 1,27239050x2 - 3.104,48903483x + 1.194.215,49778660 

Onde y é a população em um determinado tempo t e x é o ano no mesmo tempo t. Foi 

indicado como o mais aplicável ao comportamento da população urbana do município, o 

método Previsão, que retratou melhor a evolução da população e permitiu estimar a 

população futura. Este método indicou uma taxa de crescimento anual média de 1,83%, pode-

se visualizar essa estimativa através da tabela a seguir.  
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Tabela 3.39 - Projeção populacional para a população urbana de Campo Largo (2010 – 2035). 

Estudo Populacional 

Ano População Taxa de crescimento (%) 

1970 15.961 - 

1980 37.366 134,11 

1991 53.892 44,23 

2000 77.223 43,29 

2010 94.171 21,95 

2011 97.624 3,67 

2012 99.737 2,16 

2013 101.849 2,12 

2014 103.961 2,07 

2015 106.073 2,03 

2016 108.185 1,99 

2017 110.297 1,95 

2018 112.409 1,91 

2019 114.521 1,88 

2020 116.633 1,84 

2021 118.745 1,81 

2022 120.858 1,78 

2023 122.970 1,75 

2024 125.082 1,72 

2025 127.194 1,69 

2026 129.306 1,66 

2027 131.418 1,63 

2028 133.530 1,61 

2029 135.642 1,58 

2030 137.754 1,56 

2031 139.867 1,53 

2032 141.979 1,51 

2033 144.091 1,49 

2034 146.203 1,47 

2035 148.315 1,44 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

 

O gráfico apresentado a seguir demonstra o crescimento da população urbana de 

Campo Largo, conforme dados do IBGE, de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010, e o crescimento 

estimado da população urbana do Município, no período de 2010 a 2035, que representa um 

horizonte de 20 anos do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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Figura 3.40 - Crescimento da população urbana de Campo Largo. 

 
  Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

 

O estudo elaborado para o Distrito de Bateias utilizou os dados referentes aos Censos 

Demográficos dos anos de 1991, 2000 e 2010, os quais são apresentados na tabela abaixo. 

Tabela 3.40 - Evolução da população do Distrito de Bateias. 

População residente no Distrito de Bateias 

Situação do domicílio 1991 2000 2010 

Total 4.006 4.040 4.691 

Urbana 1.053 1.532 2.611 

Rural 2.953 2.508 2.080 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

Para o estudo populacional do Distrito de Bateias a linha de tendência que melhor se 

ajustou aos dados do IBGE foi a polinomial, que apresentou um R² no valor de 1, que resultou 

na equação:  

y = 3,22748538x2 - 12.877,11637427x + 12.848.331,22807010 

Onde y é a população em um determinado tempo t e x é o ano no mesmo tempo t. Foi 

indicado como o mais aplicável ao comportamento da população urbana do município, o 

método Previsão, que retratou melhor a evolução da população e permitiu estimar a 

população futura. Este método indicou uma taxa de crescimento anual média de 0,65%, pode-

se visualizar essa estimativa através da tabela a seguir. 
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Tabela 3.41 - Projeção populacional para a população do Distrito de Bateias - 2010 - 2035. 

Estudo Populacional 

Ano População Taxa de crescimento (%) 

1991 4.006 - 

2000 4.040 0,85 

2010 4.691 16,11 

2011 4.636 -1,17 

2012 4.673 0,79 

2013 4.709 0,78 

2014 4.746 0,78 

2015 4.782 0,77 

2016 4.819 0,77 

2017 4.855 0,76 

2018 4.892 0,75 

2019 4.929 0,75 

2020 4.965 0,74 

2021 5.002 0,74 

2022 5.038 0,73 

2023 5.075 0,73 

2024 5.112 0,72 

2025 5.148 0,72 

2026 5.185 0,71 

2027 5.221 0,71 

2028 5.258 0,70 

2029 5.295 0,70 

2030 5.331 0,69 

2031 5.368 0,69 

2032 5.404 0,68 

2033 5.441 0,68 

2034 5.477 0,67 

2035 5.514 0,67 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

 

Figura 3.41 - Crescimento da população do Distrito de Bateias. 

 
 Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

 

O estudo populacional evidenciou o crescimento populacional do Distrito de Bateias, 
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conforme foi apresentado na tabela e no gráfico apresentados, chegando a um total de 5.514 

habitantes em 2035. 

O Distrito de Ferrarias apresenta dados dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 

2010, os quais foram utilizados para a elaboração da projeção populacional desse distrito.  

 
Tabela 3.42 -  Evolução da população do Distrito de Ferrarias. 

População residente do Distrito de Ferrarias 

Situação do Domicílio 1991 2000 2010 

Total 7.158 12.031 15.379 

Urbana 4.628 12.031 15.379 

Rural 2.530 - - 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

No estudo populacional realizado para o Distrito de Ferrarias a linha de tendência que 

melhor se ajustou aos dados do IBGE foi a polinomial, que apresentou um R² no valor de 1, 

que resultou na equação:  

y = -10,87602339x2 + 43.947,65380117x - 44.379.183,03508770 

Foi indicado como o mais aplicável ao comportamento da população de Ferrarias, o 

método Previsão, que retratou melhor a evolução da população e permitiu estimar a 

população futura. Este método indicou uma taxa de crescimento anual média de 2,2%, pode-

se visualizar essa estimativa através da tabela a seguir. 
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Tabela 3.43 -  Projeção populacional para a população do Distrito de Ferrarias - 2010 - 2035. 

Estudo Populacional 

Ano População Taxa de crescimento (%) 

1991 7.158 - 

2000 12.031 68,08 

2010 15.379 27,83 

2011 16.119 4,81 

2012 16.550 2,67 

2013 16.980 2,60 

2014 17.411 2,54 

2015 17.842 2,47 

2016 18.273 2,41 

2017 18.704 2,36 

2018 19.135 2,30 

2019 19.566 2,25 

2020 19.997 2,20 

2021 20.427 2,15 

2022 20.858 2,11 

2023 21.289 2,07 

2024 21.720 2,02 

2025 22.151 1,98 

2026 22.582 1,95 

2027 23.013 1,91 

2028 23.444 1,87 

2029 23.875 1,84 

2030 24.305 1,80 

2031 24.736 1,77 

2032 25.167 1,74 

2033 25.598 1,71 

2034 26.029 1,68 

2035 26.460 1,66 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

 

O Distrito de Ferrarias é o maior distrito de Campo Largo, com exceção do Distrito 

Sede. De acordo com a projeção realizada o distrito poderá alcançar 26.460 habitantes em 

2035. Esse crescimento pode ser visualizado no gráfico a seguir. 
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Figura 3.42- Crescimento da população do Distrito de Ferrarias. 

 
  Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

 

O Distrito de São Silvestre é o menos populoso em Campo Largo, com apenas 2.116 

habitantes em 2010 (IBGE, 2010). Não apresentou variação significativa em seu contingente 

populacional durante o período de tempo analisado (1991, 2000 e 2010), conforme se verifica 

na tabela a seguir. 

 

Tabela 3.44 - Evolução da população do Distrito de São Silvestre. 

População residente do Distrito de São Silvestre 

Situação do domicílio 1991 2000 2010 

Total 2.141 2.020 2.116 

Urbana 25 421 285 

Rural 2.116 1.599 1.831 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

No estudo populacional realizado para o Distrito de São Silvestre a linha de tendência 

que melhor se ajustou aos dados do IBGE foi a polinomial, que apresentou um R² no valor de 

1, que resultou na equação:  

y = 1,21286550x2 - 4.853,99064327x + 4.858.539,29824550 

Foi indicado como o mais aplicável ao comportamento da população de São Silvestre, 

o método Previsão, que retratou melhor a evolução da população e permitiu estimar a 

população futura. Este método indicou uma taxa de crescimento média negativa de -1,2%, 

pode-se visualizar essa estimativa através da tabela a seguir. 
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Tabela 3.45 -  Projeção populacional para a população do Distrito de São Silvestre - 2010 - 
2035. 

Estudo Populacional 

Ano População Taxa de crescimento (%) 

1991 2.141 - 

2000 2.020 -5,65 

2010 2.116 4,75 

2011 2.080 -1,68 

2012 2.079 -0,05 

2013 2.078 -0,05 

2014 2.077 -0,05 

2015 2.076 -0,05 

2016 2.075 -0,05 

2017 2.074 -0,05 

2018 2.073 -0,05 

2019 2.072 -0,05 

2020 2.070 -0,05 

2021 2.069 -0,05 

2022 2.068 -0,05 

2023 2.067 -0,05 

2024 2.066 -0,05 

2025 2.065 -0,05 

2026 2.064 -0,05 

2027 2.063 -0,05 

2028 2.062 -0,05 

2029 2.060 -0,05 

2030 2.059 -0,05 

2031 2.058 -0,05 

2032 2.057 -0,05 

2033 2.056 -0,05 

2034 2.055 -0,05 

2035 2.054 -0,05 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 
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Figura 3.43 - Crescimento da população do Distrito de São Silvestre. 

 
   Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

 

Através do estudo realizado é possível observar que o distrito apresenta um 

decréscimo populacional. Com taxas de crescimento negativas, a previsão é que em 2035 o 

São Silvestre passe a ter 2.054 habitantes. 

Assim como o Distrito de São Silvestre, o Distrito de Três Córregos não apresenta 

variação significativa no número de habitantes desde sua fundação. Três Córregos perdeu 

quase 2% de sua população entre 1991 e 2000, mas cresceu 0,8% de 2000 a 2010. 

 

Tabela 3.46 - Evolução da população do Distrito de Três Córregos. 

População residente no Distrito de Três Córregos 

Situação do domicílio 1991 2000 2010 

Total 3.064 2.565 2.777 

Urbana 248 365 267 

Rural 2.816 2.200 2.510 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

No estudo populacional realizado para o Distrito de Três Córregos a linha de tendência 

que melhor se ajustou aos dados utilizados (1991,2000 e 2010) foi a polinomial, que 

apresentou um R² no valor de 1, que resultou na equação:  

y = 4,03391813x2 - 16.154,81169591x + 16.176.515,87719310 

Foi indicado como o mais aplicável ao comportamento da população de Três Córregos, 

o método Previsão, que retratou melhor a evolução da população e permitiu estimar a 

população futura. Este método indicou uma taxa de crescimento anual média de -0,75%, 

pode-se visualizar essa estimativa através da tabela a seguir.  
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Tabela 3.47 -  Projeção populacional para a população do Distrito Três Córregos (2010 – 2035). 

Estudo Populacional 

Ano População Taxa de crescimento (%) 

1991 3.064 - 

2000 2.565 -16,29 

2010 2.777 8,27 

2011 2.648 -4,64 

2012 2.634 -0,55 

2013 2.619 -0,55 

2014 2.605 -0,55 

2015 2.590 -0,55 

2016 2.576 -0,56 

2017 2.561 -0,56 

2018 2.547 -0,56 

2019 2.533 -0,57 

2020 2.518 -0,57 

2021 2.504 -0,57 

2022 2.489 -0,58 

2023 2.475 -0,58 

2024 2.460 -0,58 

2025 2.446 -0,59 

2026 2.431 -0,59 

2027 2.417 -0,59 

2028 2.403 -0,60 

2029 2.388 -0,60 

2030 2.374 -0,60 

2031 2.359 -0,61 

2032 2.345 -0,61 

2033 2.330 -0,62 

2034 2.316 -0,62 

2035 2.302 -0,62 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 
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Figura 3.44 - Crescimento da população do Distrito de Três Córregos. 

 
  Fonte: Adaptado de IBGE, 2010. 

 

Assim como no estudo realizado para o Distrito de São Silvestre, a projeção 

populacional realizada para o Distrito de Três Córregos apresentou uma taxa de crescimento 

negativa, resultando no decréscimo populacional ao longo dos anos. O estudo indicou que em 

2035 o Distrito de Três Córregos apresentará uma população de 2.032 habitantes.  

A partir dessas projeções será possível então realizar um planejamento adequado à 

demanda da população futura, visando à universalização do acesso aos serviços de 

saneamento básico. O Presente Plano Municipal de Saneamento Básico trabalhará, para o 

município como um todo, levando em consideração, durante a fase de prognóstico, os estudos 

populacionais realizados para cada localidade, área urbana, área rural e distritos. 
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4 SITUAÇÃO INSTITUCIONAL 

Este item tem como objetivo apresentar o estado em que se encontra a administração 

dos serviços de saneamento básico. Deve-se levar em consideração que a titularidade dos 

serviços de saneamento é dos municípios, contudo, conforme prevê a Lei n.º 11.445/2007 

(BRASIL, 2007) “Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a 

organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços”. Assim, o presente 

produto tem a finalidade de analisar as circunstâncias dos prestadores de serviço, tanto 

públicos como privados. 

4.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Para uma Política Pública de Saneamento são definidos princípios e diretrizes em que 

ela vai se pautar. Dentre os princípios fundamentais estabelecidos na Lei Federal Nº 

11.445/2007, pode-se destacar: 

 Universalização do acesso: todos têm direito ao acesso. 

Equidade social e territorial. O acesso aos serviços de saneamento ambiental 

deve ser garantido a todos os cidadãos mediante tecnologias apropriadas à 

realidade socioeconômica, cultural e ambiental; 

 Integralidade: acesso aos serviços de acordo com a 

necessidade dos cidadãos. Prestação de serviços de saneamento básico 

completos, propiciando acesso a todos conforme as necessidades, com 

melhores resultados e de forma mais eficaz. As ações e serviços devem ser 

promovidos de forma integral, considerando a grande inter-relação dos 

diversos componentes; 

 Os quatro componentes do saneamento básico devem ser 

realizados de forma adequada à saúde pública e a proteção do meio ambiente. 

Sendo o serviço de drenagem e manejo das águas pluviais, em toda área 

urbana, adequado também à segurança da vida e ao patrimônio público e 

privado; 

 Adequação às peculiaridades locais e regionais; 

 Articulação com políticas de desenvolvimento urbano e regional, 

de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 

ambiental, de promoção da saúde e outras voltadas à melhoria de qualidade 

de vida; 

 Eficiência e sustentabilidade econômica; 

 Uso de tecnologias condizentes com a capacidade de 

pagamento dos usuários e adoção de soluções graduais e progressivas; 
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 Transparência das ações; 

 Controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que 

garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações 

nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 

relacionados aos serviços públicos de saneamento básico; 

 Segurança, qualidade e regularidade; 

 Integração com a gestão dos recursos hídricos. 

4.2  COMPILAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE 

A seguir são apresentadas informações a respeito da Legislação existente, no âmbito 

Federal, Estadual e Municipal, pertinentes ou reguladoras das questões do saneamento 

básico, sem, contudo tendo o escopo de esgotá-las dado a amplitude do tema e o número de 

atos regulatórios. 

4.2.1 Legislação Federal 

4.2.2 Constituição Federal 

Art. 21. Compete à União: 

a) ...... 

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios 

de outorga de direitos de seu uso; 

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos. 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

....... 

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

....... 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico. 

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, 

observados os princípios desta Constituição. 

...... 

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios 
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limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 

interesse comum. 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

 

I – legislar sobre assuntos de interesse local; 

...... 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

 

Art. 175. Incumbe ao Poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão 

ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter 

especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições 

II - de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

III - os direitos dos usuários; 

IV - política tarifária; 

V - a obrigação de manter serviço adequado. 

 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

 

§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 

vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 

urbana. 

 

Art. 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 

......... 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; 

.......... 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem 

como bebidas e águas para consumo humano. 
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 

entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 

através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade; 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias 

que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 

sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade. 

 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de 

lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, 

autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 

parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 

transferidos (Emenda Constitucional no. 19/1998). 

4.2.2.1 Lei n.º 9.433, de 8 de janeiro De 1997 - Da Política Nacional de Recursos 

Hídricos 

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
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III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e 

a dessedentação de animais; 

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

 

Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

 

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões 

de qualidade adequados aos respectivos usos; 

II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, 

com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

4.2.2.2 Lei nº. 9.795, de 27 de abril de 1999 – Educação Ambiental 

Art. 1º Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 

sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

Art. 2º A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não-formal. 

4.2.2.3 Lei n°. 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade 

Art. 2° A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

 

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

4.2.2.4 Lei nº. 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - Estabelece Diretrizes Nacionais para 

o Saneamento Básico 
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Art. 1º Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política 

federal de saneamento básico. 

 

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes 

princípios fundamentais: 

 

I - universalização do acesso; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de 

cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na 

conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; 

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das 

águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e 

privado; 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e 

regionais; 

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 

combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e 

outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para a 

qual o saneamento básico seja fator determinante; 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos 

usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios 

institucionalizados; 

X - controle social; 

XI - segurança, qualidade e regularidade; 

XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 
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 a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

 b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; 

 c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final 

do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias 

públicas; 

 d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas 

e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, 

detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 

disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

 

II - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação 

ou consórcio público, conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal; 

III - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao 

saneamento básico; 

IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 

informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de 

políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento 

básico; 

V - (VETADO); 

VI - prestação regionalizada: aquela em que um único prestador atende a 2 (dois) ou mais 

titulares; 

VII - subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do 

acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda; 

VIII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e 

aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

§ 1º (VETADO). 

§ 2º (VETADO). 

§ 3º (VETADO). 
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Art. 4º Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. 

................ 

 

Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de 

serviços públicos de saneamento básico: 

 

I - a existência de plano de saneamento básico; 

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da 

prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento 

básico; 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das 

diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização; 

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso 

de concessão, e sobre a minuta do contrato. 

4.2.2.5 Portaria nº. 2.914, de 12 de dezembro de 2011 - Ministério da Saúde 

Art. 1º Aprovar a Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano, na forma do Anexo 

desta Portaria, de uso obrigatório em todo território nacional. 

4.2.2.6 Resolução nº. 23, de 12 de dezembro de 1996 - CONAMA 

Art. 1º Para efeito desta Resolução serão adotadas as seguintes definições: 

 

 a) resíduos Perigosos - Classe I: são aqueles que se enquadrem em qualquer categoria 

contida nos Anexos 1-A a 1-C, a menos que não possuam quaisquer das 

características descritas no Anexo 2, bem como aqueles que, embora não listados nos 

anexos citados, apresentem quaisquer das características descritas no Anexo 2. 

 b) resíduos Não Inertes - Classe II: são aqueles que não se classificam como resíduos 

perigosos, resíduos inertes ou outros resíduos, conforme definição das alíneas a, c e 

d, respectivamente. 

 c) resíduos Inertes - Classe III: são aqueles que, quando submetidos a teste de 

solubilização, conforme NBR 10.006, não tiverem nenhum de seus constituintes 

solubilizados em concentrações superiores aos padrões especificados no Anexo 3. 

 d) outros Resíduos: são aqueles coletados de residências ou decorrentes da  incineração 

de resíduos domésticos. 
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4.2.2.7 Resolução nº. 237, de 19 de dezembro de 1997 - CONAMA 

Art. 2º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de 

causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental 

competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 

 

§ 1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades 

relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução. 

4.2.2.8 Resolução nº. 275 de 25 de abril 2001 - CONAMA 

Art.1º Estabelecer o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na 

identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a 

coleta seletiva. 

4.2.2.9 Resolução nº. 283, de 12 de julho de 2001 - CONAMA 

Art. 1º Para os efeitos desta Resolução definem-se: 

 

I - Resíduos de Serviços de Saúde são: 

 

 a) aqueles provenientes de qualquer unidade que execute atividades de natureza médico 

assistencial humana ou animal; 

 

Art. 4º Caberá ao responsável legal dos estabelecimentos já referidos no art. 2º desta 

Resolução, a responsabilidade pelo gerenciamento de seus resíduos desde a geração até a 

disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública, sem 

prejuízo da responsabilidade civil solidária, penal e administrativa de outros sujeitos 

envolvidos, em especial os transportadores e depositários finais. 

4.2.2.10 Resolução nº. 307, de 5 de julho de 2002 – CONAMA - Estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos Resíduos da Construção Civil 

Art. 1º Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos 

ambientais. 

4.2.2.11 Resolução nº. 316, de 29 de outubro de 2002 – CONAMA - Dispõe sobre 
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procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento 

térmico de resíduos 

Art. 1º Disciplinar os processos de tratamento térmico de resíduos e cadáveres, 

estabelecendo procedimentos operacionais, limites de emissão e critérios de desempenho, 

controle, tratamento e disposição final de efluentes, de modo a minimizar os impactos ao meio 

ambiente e à saúde pública, resultantes destas atividades. 

4.2.2.12 Resolução nº. 357, de 17 de março de 2005 - CONAMA - Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências 

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes. 

4.2.2.13 Resolução nº. 358, de 29 de abril de 2005 - CONAMA - Dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos Resíduos dos Serviços de Saúde e dá 

outras providências 

Art. 1º Esta Resolução aplica-se a todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde 

humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; 

laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se 

realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de 

medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de 

ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de 

produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles 

para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; 

serviços de tatuagem, entre outros similares. 

 

LEI N°. 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 - DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES PENAIS 

E ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE CONDUTAS E ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO 

AMBIENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

LEI N°. 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 - REGULAMENTA O ARTIGO 37, INCISO XXI, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI NORMAS PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 155 

LEI N°. 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995 - DISPÕE SOBRE O REGIME DE 

CONCESSÃO E PERMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PREVISTO NO 

ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

LEI N°. 9.867, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999 - TRATA DA CRIAÇÃO E DO 

FUNCIONAMENTO DE COOPERATIVAS SOCIAIS, VISANDO À INTEGRAÇAO SOCIAL 

DOS CIDADÃOS, CONSTITUÍDAS COM A FINALIDADE DE INSERIR AS PESSOAS EM 

DESVANTAGEM NO MERCADO ECONÔMICO, POR MEIO DO TRABALHO, 

FUNDAMENTANDO-SE NO INTERESSE GERAL DA COMUNIDADE EM PROMOVER A 

PESSOA HUMANA E A INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS CIDADÃOS. DEFINE SUAS 

ATIVIDADES E ORGANIZAÇÃO 

 

LEI N°. 11.107, DE 6 DE ABRIL DE 2005 - DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS DE 

CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

DECRETO Nº. 5.440, DE 4 DE MAIO DE 2005 - ESTABELECE DEFINIÇÕES E 

PROCEDIMENTOS SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA E MECANISMO PARA A 

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR 

 

DECRETO Nº. 6.017, DE 17 DE JANEIRO DE 2007 - REGULAMENTA A LEI N° 11.107, DE 

6 DE ABRIL DE 2005, QUE DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS DE CONTRATAÇÃO DE 

CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

 

LEI Nº. 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010 – INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

DECRETO Nº. 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008 - DISPÕE SOBRE AS INFRAÇÕES E 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS AO MEIO AMBIENTE, ESTABELECE O PROCESSO 

ADMINISTRATIVO FEDERAL PARA APURAÇÃO DESTAS INFRAÇÕES, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

 

RESOLUÇÃO Nº. 377, DE 09 DE OUTUBRO DE 2006 - CONAMA - DISPÕE SOBRE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 
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RESOLUÇÃO Nº. 396, DE 07 DE ABRIL DE 2008 - CONAMA - DISPÕE SOBRE A 

CLASSIFICAÇÃO E DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA O ENQUADRAMENTO DAS 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

RESOLUÇÃO Nº. 397, DE 07 DE ABRIL DE 2008 - CONAMA - ALTERA O INCISO II DO § 

4º E A TABELA X DO § 5º, AMBOS DO ART. 34 DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357 DE 

2005 

 

RESOLUÇÃO Nº. 430, DE 13 DE MAIO DE 2011 - CONAMA – DISPÕE SOBRE AS 

CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTOS DE EFLUENTES, COMPLEMENTA E 

ALTERA A RESOLUÇÃO NO 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005, DO CONSELHO 

NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA. 

4.2.2.14 Análise 

É de responsabilidade da União a instituição de diretrizes sobre o saneamento básico, 

conforme preceitua o art. 21 no seu inciso XX da CF. 

É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios 

promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e 

de saneamento básico, de acordo com o previsto no art. 23, inciso IX da CF. Sendo de 

competência comum nos três níveis de governo a proteção ao meio ambiente e o combate à 

poluição. 

Por ser de interesse local, a competência municipal para a prestação dos serviços 

públicos de saneamento está consagrada no art. 30, inciso V, da Constituição Federal. 

Com o advento da Lei Federal nº 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para 

o saneamento básico, o Município, respeitadas as diretrizes estabelecidas pela lei federal, 

tem condições de legislar sobre o serviço de água e esgoto, resíduos sólidos e limpeza urbana 

e drenagem e manejo das águas pluviais. 

4.2.3 Legislação Estadual do Paraná 

4.2.3.1 Da Constituição do Estado do Paraná 

Art. 17. Compete aos Municípios: 

 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem 

prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
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........ 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

........ 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 

atendimento à saúde da população; 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

......... 

X - garantir a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida; 

........ 

 

Art. 150. A política de desenvolvimento urbano será executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tendo por objetivo ordenar o desenvolvimento das 

funções da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. 

 

Art. 151. A política de desenvolvimento urbano visa a assegurar, dentre outros objetivos: 

 

I - a urbanização e a regularização de loteamentos de áreas urbanas; 

......... 

IV - a garantia à preservação, à proteção e à recuperação do meio ambiente e da cultura; 

......... 

VI - a utilização racional do território e dos recursos naturais, mediante controle da implantação 

e do funcionamento de atividades industriais, comerciais, residenciais e viárias. 

 

Art. 207. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presente e futuras, garantindo-se a 

proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais. 

 

Art. 210. O Estado, juntamente com os Municípios, instituirá, com a participação popular, 

programa de saneamento urbano e rural, com o objetivo de promover a defesa preventiva da 

saúde pública, respeitada a capacidade de suporte do meio ambiente aos impactos causados. 

 

Parágrafo único. O programa será regulamentado mediante lei e orientado no sentido de 

garantir à população: 
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I - abastecimento domiciliar prioritário de água tratada; 

II - coleta, tratamento e disposição final de esgotos sanitários e resíduos sólidos; 

III - drenagem e canalização de águas pluviais; 

IV - proteção de mananciais potáveis. 

 

Art. 211. É de competência comum do Estado e dos Municípios implantar o programa de 

saneamento, cujas premissas básicas serão respeitadas quando da elaboração dos planos 

diretores municipais. 

4.2.3.2 Lei nº. 12.493 de 22 de janeiro de 1999 

Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da contaminação e a 

minimização de seus impactos ambientais e adota outras providências. 

 

Art. 1º Ficam estabelecidos, na forma desta lei, princípios, procedimentos, normas e critérios 

referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 

destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da 

contaminação e a minimização de seus impactos ambientais. 

4.2.3.3 Lei nº. 12.726 de 26 de novembro de 1999 

Art. 1º Esta lei institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e cria o Sistema Estadual de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, como parte integrante dos Recursos Naturais do 

Estado, nos termos da Constituição Estadual e na forma da legislação federal aplicável. 

 

Art. 2º A Política Estadual de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

 

I - a água é um bem de domínio público; 

II - a água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico; 

4.2.3.4 Decreto nº. 6.674 de 03 de dezembro de 2002 

Aprova o Regulamento da Lei n° 12.493, de 1999, que dispõe sobre princípios, 

procedimentos, normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, 

coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos Sólidos no Estado do Paraná, 

visando o controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos 

ambientais e adota outras providências. 
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RESOLUÇÃO Nº. 065, DE 01 DE JULHO DE 2008 - SEMA/CEMA - ESTABELECE 

REQUISITOS, CONCEITOS, CRITÉRIOS, DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, A SEREM 

CUMPRIDOS NO TERRITÓRIO DO ESTADO DO PARANÁ 

 

RESOLUÇÃO Nº. 021, DE 22 DE ABRIL DE 2009 - SEMA - DISPÕE SOBRE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ESTABELECE CONDIÇÕES E PADRÕES AMBIENTAIS 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, PARA EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO 

4.2.3.5 Análise 

O Estado do Paraná possui uma legislação bem abrangente quanto aos componentes 

do saneamento básico, através de diversos regulamentos, decretos e portarias, 

principalmente dos órgãos Instituto Ambiental do Paraná e Instituto das Águas. Entretanto, a 

falta de fiscalização não acompanha o número de legislações do tema, fazendo com que as 

leis e metas relacionadas ao saneamento não sejam cumpridas. Destaca-se ainda a carência 

de normas e regulamentos sobrea a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas. 

4.2.4 Legislação do Município de Campo Largo 

4.2.4.1 Lei Orgânica do Município de Campo Largo 

Art. 11.  É competência comum do Município de Campo Largo, em conjunto com a União e o 

Estado; 

 

X - promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais 

e de saneamento básico; 

 

Art. 168. São atribuições do Município, no âmbito do Sistema Único de Saúde; 

 

IV - executar serviços de: 

a) vigilância epidemiológica; 

b) vigilância sanitária; 

c) alimentação e nutrição; 

 

V - planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com o Estado e a 

União; 
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Art. 220. O Município, em conformidade com sua política urbana e segundo o disposto em 

seu Plano Diretor, deverá promover programas de saneamento básico e água tratada, pelo 

abastecimento desta e pela coleta do lixo, destinados a melhorar as condições sanitárias e 

ambientais das áreas urbanas e os níveis de saúde da população. 

 

Parágrafo Único - A ação do Município deverá orientar-se para: 

I - ampliar progressivamente a responsabilidade local pela prestação de serviços de 

saneamento básico; 

II - executar programas de saneamento em áreas pobres, atendendo à população de baixa 

renda, com soluções adequadas e de baixo custo para o abastecimento de água e esgoto 

sanitário; 

III - executar programas de educação sanitária e melhorar o nível de participação das 

comunidades na solução de seus problemas de saneamento; 

IV - levar a prática, pelas autoridades competentes, tarifas sociais para os serviços de água e 

esgoto. 

V - organizar serviço de tratamento dos rejeitos e resíduos variados, como forma de evitar a 

poluição dos mananciais de água e do meio ambiente. 

 

Art. 233. O Município, juntamente com o Estado, instituirá, com a participação popular, 

programa de saneamento urbano e rural, com o objetivo de promover a defesa da saúde 

pública respeitada a capacidade de suporte do meio ambiente aos impactos causados. 

 

Art. 234. Quando das implantações de conjuntos habitacionais no município por qualquer 

entidade ou empresa, serão desenvolvidos projetos de água e esgoto em conjunto com os 

órgãos estaduais, respeitando-se a legislação sobre o meio ambiente. 

 

Parágrafo Único - O Município fará a fiscalização da implantação dos sistemas na fase de 

sua execução. 

 

Art. 235. Através do Plano Diretor, serão fixadas áreas para edificações horizontais de acordo 

com as redes de água e esgoto existentes e planejadas. 

 

Art. 236. Poderá o Município utilizar-se do sistema de contribuição de melhorias, para a 

ampliação da rede de esgoto. 

4.2.4.2 Lei n° 1814/2005 – Política Municipal de Meio Ambiente  
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A política do Meio Ambiente do Município de Campo Largo tem como objetivo manter 

ecologicamente equilibrado o meio ambiente, considerado bem de uso comum do cidadão e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo para as gerações presentes e futuras, conforme o disposto e contemplado nesta 

Lei, na Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo, na Lei do Código de Obras, na Lei do 

Código de Posturas e na Lei do Parcelamento do Solo que concorrentemente atuarão no 

disciplinamento do uso do território municipal. 

 

4.2.4.3 Lei nº 1815/2005 - Código de Obras de Ações de Iniciativa Privada e Pública 

Sobre a Morfologia da Cidade 

Art. 62. Taxa de permeabilidade (TP) é a relação entre a área na qual não é permitido edificar 

ou revestir o solo (SP) com material que impeça ou dificulte a absorção das águas de chuva 

e a área total do terreno (ST), conforme as disposições da Lei de Zoneamento, Uso do Solo, 

e esta Lei de acordo com a fórmula: 

 

Parágrafo Único - Deverá ser mantida uma taxa de permeabilizarão 

 

Art. 67. São permitidas as construções em lotes cortados por rios, córregos, valas de 

escoamento de águas pluviais e lagoas, desde que respeitadas as faixas de drenagem e de 

fundos de vale, realizadas - pelos proprietários - as obras ou serviços necessários para 

garantir a estabilidade e o saneamento do local, exigido pela legislação pertinente. 

 

Art. 68. São vedadas as edificações sobre as faixas de drenagem e de preservação de fundos 

de vale. 

 

Art. 69.  São vedados quaisquer desvios de cursos d`água, tomadas d`água nestes cursos, 

construções de açudes, represas, barragens, tapumes, obras ou serviços que impeçam o 

escoamento das águas, exceto com licença especial da Administração Municipal. 

 

Art. 70. As águas pluviais poderão ser encaminhadas para rio ou vala existente nas 

imediações, ou para a sarjeta das ruas. 

 

§ 1º Quando as condições topográficas exigirem o escoamento das águas pluviais para 

terrenos vizinhos, a autoridade sanitária poderá exigir dos proprietários dos terrenos a jusante, 

a passagem para o tal escoamento das águas pluviais provindas dos terrenos a montante, 

nos termos da Legislação Civil. 
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§ 2º Nenhuma drenagem poderá ser feita a montante da captação de um sistema público de 

abastecimento de água sem a prévia autorização dos órgãos competentes das 

Administrações Estadual ou Municipal. 

§ 3º É vedado em qualquer hipótese, o lançamento das águas pluviais na rede coletora de 

esgoto sanitário. 

§ 4º É vedado o lançamento de esgoto "in natura", no sistema de águas pluviais. O seu 

lançamento somente será autorizado pelo órgão competente, após o tratamento conforme o 

sistema adequado, devidamente aprovado pela Administração Municipal. 

 

Art. 106. Toda edificação, independente de sua destinação, deverá ter abrigo ou depósito em 

local desimpedido e de fácil acesso, com capacidade adequada e suficiente para acomodar 

os diferentes componentes de resíduos sólidos, obedecendo às normas estabelecidas pela 

autoridade competente. 

4.2.4.4 Lei n.º 1823/2005 Código de Posturas do Município de Campo Largo 

Art. 36. A fiscalização sanitária abrange todo território do Município, sendo, principalmente, 

dirigida à: 

 

a) higiene das vias públicas. 

b) higiene das habitações. 

c) controle da água e do sistema de eliminação de dejetos. 

d) controle da poluição ambiental. 

e) a higiene da alimentação. 

f) a higiene dos estabelecimentos em geral. 

g) a higiene das piscinas de natação. 

h) a higiene dos hospitais e laboratórios. 

i) a limpeza e desobstrução dos cursos de água e das valas. 

 

Art. 38. O serviço de limpeza de ruas, praças e logradouros públicos serão executados 

diretamente pelo Município, por pessoa jurídica prestadora de serviços, ou por 

concessionário. 

 

Art. 39. Os moradores e/ou proprietários são responsáveis pela limpeza do passeio e sarjeta 

fronteiriços a sua residência e/ou propriedade. 
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Art. 40. É proibido realizar a varredura do interior dos prédios, dos terrenos e dos veículos 

para a via pública e, bem assim, despejar ou atirar papéis, reclames ou quaisquer detritos 

sobre o leito de logradouros públicos. 

 

Parágrafo Único - A ninguém é lícito, sob qualquer pretexto, impedir ou dificultar o livre 

escoamento das águas pelos dutos, valas, sarjetas e canais das vias públicas, danificando ou 

obstruindo tais serviços. 

 

Art. 41. Para preservar, de maneira geral, a higiene pública, fica proibido: 

 

I - lavar roupas em fontes, rios, tanques ou similares situados nas vias públicas. 

II - consentir o escoamento de águas servidas das residências para as ruas ou passeios. 

III - transportar qualquer tipo de material sólido ou liquefeito, sem as precauções necessárias, 

causando o comprometimento da higiene das vias públicas. 

IV - queimar lixo ou quaisquer objetos em quantidade que venham, por fumaça ou odor, 

molestar vizinhos ou transeuntes, mesmo que esta queima se realize em suas próprias 

propriedades; 

V - aterrar vias públicas, com detritos e resíduos de qualquer espécie. 

VI - conduzir pela cidade, vilas ou distritos do município, doentes portadores de doenças 

infecto-contagiosas, salvo com as necessárias precauções de higiene e para fins de 

tratamento. 

VII - fazer a retirada de materiais e entulhos provenientes de construção ou demolição de 

prédios, sem o uso de instrumentos adequados, tais como canaletas e telas de proteção, ou 

outros que evitem a queda dos referidos materiais nos logradouros e vias públicas. 

VIII - fazer qualquer operação de terraplenagem sem a prévia licença do Município e, que 

venha a causar obstáculos quando da ocorrência de chuvas, observados os preceitos legais 

do Código de Obras e da Lei do Parcelamento do Solo. 

 

Art. 42. Ê proibido lançar nas vias públicas, nos terrenos sem edificação, várzeas, valas, 

bueiros e sarjetas, lixo de qualquer origem, entulhos, cadáveres de animais, fragmentos 

pontiagudos ou qualquer material que possa ocasionar incomodo a população ou prejudicar 

a estética da cidade, bem como queimar, dentro do perímetro urbano, qualquer substância. 

 

Parágrafo Único - É absolutamente proibido, em qualquer caso, varrer lixo ou detritos sólidos 

de qualquer natureza, para os ralos, sarjetas e passeios dos logradouros públicos. 
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Art. 65. O lixo a ser recolhido deverá ser embalado e acondicionado em invólucros 

apropriados, para serem removidos pelo serviço de limpeza pública. que possa viciar ou 

corromper a atmosfera. 

 

Art. 76. Toda água que tenha de servir na manipulação ou preparo de gêneros alimentícios 

deve ser comprovadamente potável. 

 

4.2.4.5 Lei nº 1963/2007 Dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo no 

Município de Campo Largo, conforme especifica. 

Art. 41. Compete à concessionária de serviços de água e esgoto promover a imediata 

instalação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto ou transposição destes efluentes nos 

loteamentos existentes nas Áreas de Proteção Ambiental. 

 

Art. 7º. Para os efeitos de interpretação e aplicação desta Lei, adotam-se as definições 

e conceitos adiante estabelecidos: 

 

XI - Taxa de Permeabilidade Mínima é o percentual da área do terreno que deve ser mantido 

permeável; 

 

4.2.4.6 Análise 

Campo Largo encontra-se em nível avançado de desenvolvimento de sua base 

legislativa, ao se considerar os serviços de saneamento básico. Grande parte dessas 

legislações são em função do município possuir Plano Diretor, elaborado em 2004, aprovado 

em 2005 e com planejamento de revisão estabelecido para 2015. Deve-se considerar que 

essas legislações devem ser revistas, em virtude do crescimento do município, além da 

obrigatoriedade de revisão do plano citado. 

4.2.4.7 Normas de Fiscalização de Regulação 

De acordo com a Lei Nº 11.445/2007, o titular dos serviços de saneamento básico 

pode exercer a regulação diretamente, ou delegar essa função a órgão específico. A 

existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes 

da lei citada, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização, são 

condicionantes para a validação dos contratos de prestação dos serviços de saneamento 

básico, devendo estar previsto no Contrato de Concessão, os mecanismos de controle social 

das atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços (BRASIL, 2007). 
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A regulação pode ser compreendida como o modo de intervenção do Estado para 

impedir possíveis danos ou riscos à saúde da população. De acordo com Galvão Júnior (2009) 

a regulação é a “intervenção do Estado nas ordens econômica e social com a finalidade de 

se alcançar eficiência e equidade, traduzida como universalização na provisão de bens e 

serviços públicos de natureza essencial, por parte de prestadores de serviço estatais e 

privados”. No Brasil essa intervenção é realizada por Agências Reguladoras Federais, Órgãos 

de Regulação Estaduais e Municipais.  

O Estado do Paraná é uma das poucas Unidades da Federação que não possuem um 

órgão específico para a regulação dos serviços de saneamento básico, assim como o estado, 

o Município de Campo Largo não possui um órgão exclusivo para exercer a regulação dos 

serviços de saneamento. Esse fato faz com que os prestadores de serviços públicos de 

saneamento exerçam a autorregulação, prática que a Lei nº 11.445/2007 condena, pois 

possibilita que os prestadores, sejam públicos ou privados, não cumpram as metas propostas 

pelo titular do serviço, não busque a economicidade dos serviços, não ofereça um serviço que 

atenda aos princípios da lei citada, entre outras questões. 

A fiscalização dos serviços de saneamento básico de abrangência local é de 

responsabilidade do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde 

e do Bem Estar Social. A Lei Municipal Nº 897/1990 estabelece a atuação da vigilância 

sanitária no município, onde estabelece que o saneamento e as ações de vigilância formam 

o conjunto de ações capazes de diminuir, eliminar ou prevenir riscos e intervir sobre os 

problemas sanitários decorrentes da produção e circulação de produtos, serviços e do meio 

ambiente, objetivando a proteção da saúde da população. Ainda, a Portaria Nº1.565, de 26 

de agosto de 1994 aponta o saneamento básico com um dos campos de ação da Vigilância 

Sanitária, respeitadas as três esferas e competências. 

De acordo com a Lei Municipal n.º 1796, de 29 de novembro de 2004, Art. 1 - todas as 

obras no âmbito do município serão acompanhadas pelo Conselho Permanente de 

Fiscalização de Obras Públicas, composto por diversos representantes da sociedade civil 

organizada.  

4.3 CARACTERÍSTICAS DO ÓRGÃO OPERADOR LOCAL/PRESTADOR DO 

SERVIÇO 

4.3.1 Secretaria Municipal de Viação e Obras 

Desmembrada da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Secretaria Municipal de 

Viação e Obras (SMVO) foi instituída em 22 de janeiro de 2003, por meio do Decreto Municipal 

n.º 002/2003.  

De acordo com o art. 2° do decreto compete à SMVO:  

I - gerir e providenciar a manutenção de todas as vias urbanas do município; 
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II - gerenciar e administrar o parque de máquinas;  

III - realizar a manutenção dos veículos, exigindo das respectivas unidades onde os 

mesmos estejam prestando serviços, controle e utilização racional dos mesmos;  

IV - gerenciamento e execução dos serviços de limpeza e iluminação pública;  

V - administração dos prédios e terminais rodoviários, cemitérios públicos, mercados, 

feiras, matadouros e atividades correlatas. 

Além da competência referida nos incisos supracitados, o Prefeito Municipal pode 

atribuir a Secretaria Municipal de Viação e Obras a realização de outras atividades correlatas 

(Art. 2°, §1º). 

O organograma apresentado na figura a seguir mostra a estrutura básica da secretaria 

ao ser desmembrada da Secretaria Municipal de Infraestrutura, após ser instituída pelo Poder 

Executivo.  

 

Figura 4.1– Organograma da Secretaria Municipal de Viação e Obras de acordo com o Decreto 
n.º 002/2003. 

Fonte: Decreto Municipal n.º 002/2003. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Devido à necessidade de prestar serviços que abranjam todas as áreas do Município 

de Campo Largo, foi preciso subdividir a estrutura inicial instituída, para criar outros 

departamentos e determinar suas responsabilidades.  

O organograma a seguir apresenta a estrutura atual, considerada ideal para a 

Secretaria Municipal de Viação e Obras. 
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Figura 4.2 – Atual organograma da Secretaria Municipal de Viação e Obras. 

Fonte: Secretaria Municipal de Viação e Obras. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

4.3.2 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

O Decreto Municipal n.º 006/2001 dispõe sobre a reorganização da estrutura básica 

do Poder Executivo, cria e extingue Secretarias Municipais. Entre as secretarias observou-se 

a criação da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. 

Ao ser instituída a Secretaria recebeu as seguintes competências (art. 4°): 

b) Realizar estudos, pesquisas e avaliações de natureza econômica visando à 

previsão da produção agropecuária; adoção de medidas voltadas a garantir o 

abastecimento de alimentos e provimento de insumos básicos para agricultura 

municipal; a aplicação e a fiscalização de ordem normativa de defesa vegetal e 

aprimoramento da agropecuária local; concepção e controle da política municipal 

de colonização; a articulação das medidas visando obter a melhoria da vida no 

meio rural; a administração dos parques florestais; a classificação de produtos de 

origem vegetal e animal no âmbito municipal; outras atividades. 

c) Gerir a política de meio ambiente e controle de recursos naturais do município; 

avaliação do potencial de impacto ao meio ambiente e controle de quaisquer 

projetos ou edificações; administração e gerenciamento de áreas de preservação 

ambiental, parque existentes; a integração com entidades e programas federais e 

estaduais para coordenação e articulação dos interesses do Município na 
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obtenção de recursos financeiros e de apoio técnico especializado; o combate à 

poluição ambiental nas suas diversas formas; o controle e supervisão de obras e 

de serviços de iniciativa do município nos setores de saneamento básico, recursos 

hídricos, tendo ainda a atribuição do exercício de fiscalização e outras atividades 

correlatas.  

A estrutura da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio ambiente 

ficou constituída da seguinte maneira (art. 4°, §2º): 

 
Figura 4.3 - Organograma da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio 

Ambiente, de acordo com o Decreto n.º 006/2001. 

 
Fonte: Decreto Municipal n.º 006/2001. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Em 2009, por meio da Lei Ordinária n.º 2116, houve um desmembramento da 

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, foi dividida em 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SMMA), cada secretaria assumiu sua competência (alíneas “a” e “b” do art. 4º) segundo a 

capacidade de cada órgão.  

Mediante o desmembramento e visando atender a todo o município, a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente reorganizou sua estrutura inicial.  

O organograma a seguir apresenta a estrutura atual, considerada ideal para as 

atribuições da SMMA.  
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Figura 4.4 - Organograma da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

4.3.3 Vigilância Sanitária 

As ações desenvolvidas pela Vigilância Sanitária são de caráter educativo 

(preventivo), normativo (regulamentador), fiscalizador e em última instância, punitivo. Elas são 

desenvolvidas nas esferas federal, estadual e municipal e ocorrem de forma hierarquizada de 

acordo com o estabelecido na Lei Orgânica da Saúde (Lei n.º 8.080/90), na Portaria Ministerial 

n.º 1.565/94 – GM/MS, que instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e na Lei 

Federal n.º 9.782, de 26 de Janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. 
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As imagens a seguir apresentam os organogramas das três seções existentes dentro 

da Vigilância Sanitária de Campo Largo: Seção Ambiental, Seção Epidemiológica e Seção 

Sanitária.  

 

Figura 4.5 – Organograma da Vigilância Sanitária – Seção Ambiental. 

 
Fonte: Vigilância Sanitária de Campo Largo. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Figura 4.6 - Organograma da Vigilância Sanitária – Seção Epidemiológica. 

 
Fonte: Vigilância Sanitária de Campo Largo. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Figura 4.7 - Organograma da Vigilância Sanitária – Seção Epidemiológica. 

 
      Fonte: Vigilância Sanitária de Campo Largo. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

4.3.4 Planos de Cargos e Vencimento do Servidores do Município 

 A Lei Municipal n.º 2.353 instituiu em 22 de dezembro de 2011 o Plano de Cargos e 

Vencimento dos Servidores do Município de Campo Largo. Essa lei tem como fundamentos a 

valorização da função pública, a profissionalização e o aperfeiçoamento dos servidores.  

Em suas diretrizes a lei estabelece a organização dos cargos públicos em sete grupos 

ocupacionais distintos, apresentados no Anexo I, junto com os valores específicos dos 

salários para cada cargo e carga horária. É assegurado ao servidor por meio do Plano de 

Cargos e Vencimentos (Capítulo II, Seções I, II e III) a progressão funcional, promoção 

funcional e o aperfeiçoamento por meio do incentivo ao estudo. 

4.3.5 Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 173 

Os serviços de água e esgoto são estão sob a concessão da Companhia de 

Saneamento do Paraná, criada pela Lei Estadual n.°4.684 de 23 de janeiro de 1963. Em junho 

de 1964 teve seu nome atual (SANEPAR) concedido pela Lei Estadual n.º 4.878.  

De acordo com a própria Companhia, é responsável por abastecer 346 municípios com 

serviços de água e esgoto, de forma a atingir 6,3 milhões de habitantes com o sistema de 

esgotamento sanitário e 10,2 milhões com o sistema de abastecimento de água. 

Em Campo Largo o Contrato de Concessão n.º 11 foi formalizado em 14 de setembro 

de 1972, institucionalizado pela Lei Municipal n.º 227, de 14 de julho de 1972, com validade 

de 30 anos. O termo aditivo válido até o presente momento tem data de 19 de junho de 1996, 

com prazo de validade igual ao contrato. 

O Organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional, revelando as 

unidades componentes e as relações de interdependência entre elas. Abaixo segue o 

organograma representando a estrutura organizacional da SANEPAR. 

 

Figura 4.8 - Organograma da SANEPAR. 

 
  Fonte: SANEPAR, 2013. 

 

4.3.6 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

4.3.6.1 Sanetran Saneamento Ambiental 
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A empresa Sanetran Saneamento Ambiental, fundada em 17 de novembro de 

1992 é uma empresa privada, responsável pela coleta e transporte até a destinação final de 

resíduos sólidos. 

O Município de Campo Largo estabeleceu em dezembro de 2010 com a SANETRAN 

o contrato n.º 391, assinado em 27 de dezembro de 2010, com prazo de 12 meses e aditivado 

para prestação de serviço até o dia 26 de junho de 2014. 

Entre os resíduos coletados e transportados até a destinação final estão: os 

domiciliares sólidos compactáveis (convencionais e recicláveis); resíduos de saúde das 

unidades municipais; resíduos especiais e inservíveis (eletrônicos, móveis, utensílios 

domésticos estofados, eletrodomésticos, brinquedos, roupas, calçados, etc.). 

O contrato firmado entre as partes também estabelece a prestação dos serviços de 

limpeza pública de varrição manual das vias e logradouros públicos e varrição mecanizada 

das vias e logradouros públicos. 

A estrutura organizacional da Sanetran não foi disponibilizada pela empresa até o 

presente momento. 

4.3.6.2 Spréa & Spréa LTDA 

Fundada em agosto de 2002, a empresa Spréa & Spréa LTDA é uma empresa privada, 

uma das responsáveis pela destinação final dos resíduos sólidos recicláveis.  

O contrato n.º 099/2012 foi assinado em 13 de junho de 2012 e está válido até o dia 

01 de abril de 2014 segundo o 5º termo aditivo.  

A empresa paga o valor de R$ 10,00 por tonelada recebida da prefeitura, o volume de 

movimentação de resíduos recicláveis gera em torno de 130 ton./mês. A destinação final dos 

resíduos são os compradores do setor industrial, cada material é encaminhado para um 

comprador específico. 

A figura a seguir apresenta a disposição funcional da empresa Spréa & Spréa LTDA:  
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Figura 4.9 – Organograma da Spréa & Spréa LTDA.  

 
            Fonte Spréa & Spréa Ltda. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

4.3.6.3 Associação Unidos da Reciclagem (ASSUR) 

A Associação Unidos da Reciclagem (ASSUR) é uma associação de direito privado  e 

sem fins lucrativos. Instituída no ano de 2010 com o auxílio da Prefeitura Municipal de Campo 

Largo. 

Atualmente a ASSUR possui o contrato n.º 30/2011 pactuado com a prefeitura 

municipal para a execução de serviços de processamento (separação e destinação) dos 

resíduos sólidos e recicláveis.  Este contrato tem validade até o dia 31 de dezembro de 2014, 

de acordo com o 4º Termo Aditivo. 

A atual estrutura organizacional da ASSUR é apresentada na figura a seguir: 
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Figura 4.10 – Organograma da ASSUR. 

 
Fonte ASSUR. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

No Município de Campo Largo além da ASSUR também há a presença da Associação 

dos Recicladores de Campo Largo (ARC), esta Associação iniciou suas atividades no final 

dos anos 90 como CIME (Centro de Integração do Menor) e encontra-se em processo de 

regularização para se tornar uma Associação.  

A prefeitura entrega os resíduos a Associação, após passar pelo processo de 

segregação e compactação são vendidos para a empresa Spréa & Spréa LTDA.  

O organograma abaixo apresenta a composição da estrutura da ARC. 
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Figura 4.11 – Organograma da ARC. 

 
Fonte ARC. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

4.3.7 Programas de Educação Ambiental e Assistência Social 

Com a finalidade de construir políticas voltadas para a área de saneamento torna-se 

preciso envolver todos os indivíduos que participam do processo, desde o gestor ao usuário 

do serviço. O canal de convergência entre as partes envolvidas em nossa sociedade pode ser 

efetivado pelos conselhos gestores, que, em tese, são responsáveis por criar e deliberar 

políticas de sua área de atuação. Para auxiliar nesta convergência ferramentas como os 

Programas de Educação Ambiental e a Assistência Social devem ser desenvolvidos.  

Os Programas de Educação Ambiental podem ser compreendidos e justificados como 

o conjunto de ações pedagógicas voltadas para os quadros funcionais envolvidos na  

Implantação e operação dos projetos a serem desenvolvidos, bem como a população, 

visando assegurar práticas coletivas afinadas como a preservação e proteção do meio 

ambiente em suas dimensões naturais e humanas. 

A Assistência Social contribui para a redução das desigualdades sociais e para o 

alargamento da cidadania, além da participação popular que é compreendida como 

pressuposto indispensável para a efetivação do controle social sobre a gestão dos serviços 

de saneamento. 

 

4.3.7.1 Programas de educação ambiental voltados para abastecimento de água e 

esgotamento sanitário 
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Em virtude de uma solicitação da Prefeitura Municipal de Campo Largo, em 2006 a 

SANEPAR realizou em toda Bacia do Rio Cambuí o Programa de Despoluição Ambiental 

(PDA).  

Os técnicos da empresa vistoriaram os imóveis situados nesta área que estão 

interligados à rede coletora de esgoto. O objetivo era identificar e corrigir as irregularidades. 

Outro foco de atuação do PDA são os pontos considerados críticos, por conta da maior 

incidência de problemas de retorno do esgoto.  

Ainda que em intensidade menor, o Programa continua sendo aplicado no município 

em áreas específicas (bairros e ruas), que de acordo com a SANEPAR carecem de 

assistência técnica para sanar os problemas referentes ao esgoto.  

Para dar continuidade ao trabalho de conscientização da população outras atividades 

de educação ambiental foram desenvolvidas e aplicadas em Campo Largo, como por 

exemplo, o Programa Se Ligue Na Rede. Este programa busca conscientizar a população da 

importância de realizar a ligação do imóvel à rede coletora de esgoto. Técnicos da empresa 

realizam um trabalho de distribuição de folders porta-a-porta com ilustrações do procedimento 

que deve ser realizado para fazer as ligações e desativar as fossas. 

4.3.7.2 Programas de educação ambiental voltados para os resíduos sólidos  

4.3.7.2.1 Programas de logística reversa 
 

Por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foram criados em Campo 

Largo três programas de educação ambiental: 

 Programa Jogue Limpo: instituído em 27 de abril de 2011, realiza a coleta 

e reciclagem de embalagens de lubrificantes em parceria com Sindicato 

Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes 

(SINDICOM), Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Derivados 

de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Lojas de Conveniências do 

Estado do Paraná (SINDICOMBUSTÍVEIS-PR), IAP, Ministério Público e 

Prefeitura Municipal; 

 Programa de Coleta do Óleo de Fritura Usado: A Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, em conjunto com as Associações ASSUR, Associação dos 

Deficientes Físicos de Campo Largo (ADFCL), e com a Empresa Lubeco 

realizam a coleta e reciclagem dos óleos de fritura. Desde 06 de julho de 

2011 a Prefeitura realiza a coleta nos pontos de entrega voluntária; 

 Pneus inservíveis: Em 23 de agosto de 2012, a Prefeitura de Campo Largo 

realizou uma audiência pública em parceria com o Ministério Público, 

envolvendo as maiores indústrias pneumáticas do Brasil e toda cadeia 
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envolvida com pneus no município. Um Termo de Cooperação entre os 

fabricantes de pneus (Associação Reciclanip) e a prefeitura foi firmado, 

onde os consumidores levam os resíduos até os estabelecimentos 

credenciados pelo Programa Logística Reversa de Pneus Inservíveis, estes 

pontos são locais de armazenamento temporários que estão 

ambientalmente adequados, posteriormente estes pneus são realocados 

para o Ponto de Coleta, que é de responsabilidade da Associação 

Reciclanip, assim como todos os custos com aluguel do Ponto de Coleta, 

transporte para a destinação final e incineração. 

Em Campo Largo não há um programa oficial lançado pela SMMA referente aos 

resíduos eletrônicos, entretanto uma parceria entre as empresas Coletrônicos Processadora 

de Resíduos Eletrônico, ASSUR, CIME e Spréa foi firmada, onde a população é orientada 

para levar seus resíduos no barracão da ASSUR ou deixá-los para a coleta seletiva municipal. 

Os próximos resíduos a serem trabalhados na busca de uma solução permanente são 

as lâmpadas fluorescentes, seguidas das pilhas e baterias. Pretende-se, assim como no caso 

dos pneus, realizar audiências públicas com os agentes envolvidos. 

4.3.7.2.2 Programa Reciclar 
 

O Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos apresentou como 

instrumento integrante das propostas e recomendações a Campanha Reciclar, que tem como 

objetivo realizar um trabalho de conscientização para uma mudança de atitude em relação 

aos materiais recicláveis. 

O público alvo da campanha são os alunos, donas de casa e professores das escolas 

públicas e privadas. Com objetivo de conscientizar a população sobre a importância de 

segregar os materiais, a SMMA realizou palestras e distribuiu folders para a divulgação da 

campanha.  

Em 2013 os agentes de saúde, de endemias, técnicos da SMMA e catadores da 

ASSUR foram preparados para o mutirão da educação, este mutirão capacitou mais de 5.500 

e visitou 400 domicílios de Ferraria para entrega dos folders.  

 

4.3.7.3 Assistência Social 

4.3.7.3.1 Projeto de Trabalho Técnico Social de Inclusão de Catadores de 
Resíduos Sólidos Recicláveis de Campo Largo 

 

Tido como referência estadual, o programa é reconhecido pela sua diversidade em 

envolver as entidades públicas. Por possuir equipe interdisciplinar (Assistente Social, Auxiliar 
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Administrativo, Bióloga e Técnica em Meio Ambiente) um assessoramento contínuo promove 

a interlocução entre os setores envolvidos. 

“O que permite o diferencial do projeto é o fato de envolver múltiplas esferas, as quais 

são interligadas por meio de ações estruturas dentro de 8 pilares: 

1) Consolidar a coleta seletiva na área urbana do município; 

2) Ampliar a consciência ambiental junto à comunidade, provocando a mudança de 

hábitos de consumo, reduzindo a geração de resíduos. 

3) Viabilizar capacitação continuada aos catadores abrangendo noções de ecologia, 

meio ambiente, procedimentos específicos no manejo dos materiais recicláveis, 

comercialização dos produtos, operação de equipamentos e outros pertinentes ao 

trabalho; 

4) Propiciar aos catadores conhecimentos sobre empreendedorismo, autogestão, 

trabalho coletivo e tomada de decisões, visando melhorar o funcionamento e 

gerenciamento do galpão de triagem; 

5) Aplicar ao grupo de catadores, dinâmicas relacionadas a  auto estima, identidade 

pessoal e profissional, buscando melhorar o relacionamento interpessoal entre os 

mesmos; 

6) Incentivar e apoiar a ASSUR - Associação Unidos da Reciclagem no sentido de 

ampliar o quadro de associados e seu funcionamento. 

7) Realizar acompanhamento técnico ambiental no galpão de triagem, procurando 

sanar as dificuldades encontradas pelo grupo de trabalhadores quanto à 

separação, prensagem, enfardamento, armazenamento e comercialização do 

material, bem como na limpeza e organização do espaço interno do galpão; 

8) Inserir e acompanhar os catadores e seus familiares nos programas comunitários 

oficiais, assegurando-lhes os direitos fundamentais do cidadão: acesso à escola, 

moradia, alimentação, saúde e lazer.” (SMMA, 2014). 

O projeto prevê ações que necessitam estar articuladas com diversas áreas para sua 

efetivação, entre as principais estão: Meio Ambiente, Assistência Social, Saúde, Previdência 

Social, Educação e Segurança Alimentar e Nutricional.  
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5 CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE CAMPO 

LARGO 

5.1 ANÁLISE FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

Sendo o saneamento básico um serviço essencial é de responsabilidade do poder 

público local zelar pela sua adequada gestão. Mesmo que os serviços não sejam prestados 

diretamente pelo município, quer através de uma companhia pública estadual ou por uma 

empresa privada, cabe ao município concedente zelar por sua boa gestão, assegurando o 

envolvimento da sociedade e garantindo a sustentabilidade financeira conforme preconizado 

pela Política Nacional de Saneamento Básico através da Lei Federal 11.445/07. A má 

qualidade destes serviços ou sua inadequação traduz em sérios riscos à saúde pública e 

impactos negativos ao meio ambiente. 

A etapa de avaliação financeira de um plano investiga o retorno sobre os 

investimentos, valorando os custos e os benefícios. Consideram-se, assim, todos os custos 

(investimentos e operacionais) e receitas, avaliados com base nos serviços prestados. Como 

se trata de uma análise de investimento envolvendo um horizonte temporal os preços devem 

ser expressos em termos reais, isto é, em relação a um determinado ponto no tempo. Neste 

caso, todos os valores dos custos e benefícios são expressos em reais até o ano de 2013. 

A disponibilidade de recursos para a prestação dos serviços e para investimentos no 

setor de saneamento apresenta-se como ponto fundamental para seu efetivo 

desenvolvimento. Esta condição estimula a administração municipal na busca de alternativas 

de captação de recursos em diferentes fontes.  

No contexto geral devem ser admitidas receitas a partir de tarifas decorrentes da 

prestação dos serviços de saneamento, bem como recursos de origem externa. A partir da 

cobrança de tarifas a administração municipal ou as concessionárias podem obter as receitas 

para implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

A necessidade da sustentabilidade do PMSB poderá resultar em revisão e/ou 

implantação de tarifas e critérios de cobrança, visto que de forma geral as condições 

comumente não refletem as demandas financeiras de custos e investimentos dos serviços. 

Exemplo disso ressalta-se a inexistência de uma forma de cobrança pelos serviços prestados 

na área de drenagem urbana e o manejo das águas da chuva, bem como o déficit financeiro 

da gestão dos resíduos sólidos presente na maioria dos municípios do país. 

5.2 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO – SANEPAR. 

No início dos anos 1970, foram criadas as Companhias Estaduais de Saneamento 

Básico como forma de viabilizar a execução do Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, 
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que tinha um plano ambicioso de governo de atender 80% da população urbana com serviços 

de água e 50% com serviços de esgotos até 1980. Hoje as companhias estaduais atendem 

3.943 municípios, representando 76% da população urbana brasileira (Aesbe, junho/2013). 

Neste contexto a SANEPAR foi criada com o objetivo de atender os municípios do 

Paraná através da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

incluindo o Município de Campo Largo. Os serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário do Município de Campo Largo, atualmente, são de concessão da Companhia de 

Saneamento do Paraná – SANEPAR, a qual foi criada pela Lei Estadual 4.684 de 23 de janeiro 

de 1963, tendo seu nome alterado no ano de 1964, pela Lei Estadual nº 4.878.  

Com o objetivo de demonstrar as receitas geradas a partir da atuação da Companhia 

no Município de Campo Largo, bem como os custos e despesas gerados, e investimentos 

realizados até o ano de 2013, apresenta-se a tabela a seguir. 
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Tabela 5.1 – Demonstrativo de Receitas, Custos, Despesas e Investimentos no Município de 
Campo Largo no período de 1973 a 2013. 

EXERCÍCIO 1973 - 2013 

RECEITA (R$) 

Água 169.271.978,21 

Esgoto 45.615.673,94 

Serviços 12.219.291,18 

Administrativas e Eventuais 595115,28 

TOTAL DAS RECEITAS 227.702.058,61 

CUSTOS E DESPESAS DIRETAS (R$) 

Pessoal 43.715.427,65 

Materiais 13.620.504,17 

Serviços de Terceiros 45.364.631,21 

Gerais e Tributárias 13.604.591,71 

Depreciações 21.554.341,41 

Serviços Internos/Adm Regional 39.433.058,16 

Juros e taxas de financiamentos 22.189.583,63 

Atualizações monet. de financiamentos 10.255.094,51 

Operação e Manutenção 292.657,92 

Outras Despesas (Receitas) Operacionais 159.770,06 

Despesas de distribuição de resultados 848.917,24 

TOTAL CUSTOS E DESPESAS DIRETAS 211.038.577,67 

Custos e Despesas Indiretas de Adm. Central 16.244.639,10 

TOTAL GERAL DOS CUSTOS E DESPESAS 227.283.216,77 

Resultado antes dos impostos 418.841,84 

Imposto de renda e contribuição social 5.683.781,52 

RESULTADO LÍQUIDO 5.264.939,68 

INVESTIMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO (R$) 

Sistema Abastecimento de Água 58.628.291,18 

Sistema de Esgoto 61.371.032,62 

Bens de uso geral (Administração) 4.071.407,83 

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 124.070.731,63 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

O Total Geral de Custos e Despesas ao longo dos anos, apresenta-se, em primeira 

instancia, inferior à receita gerada, resultando então em saldo positivo para SANEPAR. 

Porém, nota-se que o cenário muda, quando aplicados os impostos de renda e contribuição 

pertinentes ao serviço da Companhia, resultando num déficit de R$ 5.264.939,68. 

Assim como os dados de receita gerada, os investimentos realizados no exercício da 

SANEPAR, foram separados entres os dois tipos de sistemas existentes. Nota-se os altos 

valores apresentados, os quais, somados, chegam próximos a 50% do total da receita gerada 
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pela Companhia em Campo Largo. Cabe notar que o valor investido não precisa, 

necessariamente, ser proveniente de recurso da SANEPAR, podendo, por exemplo, ser do 

Estado ou financiamento em bancos parceiros.  

As mesmas análises podem ser realizadas através da tabela a seguir, a qual 

demonstra os mesmos indicativos citados anteriormente, porém, para realidade mais próxima 

ao presente, apenas para os últimos três anos de gestão da Companhia no município (2011, 

2012 e 2013).  
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Tabela 5.2 – Demonstrativo de Receitas, Custos, Despesas e Investimentos no Município de 
Campo Largo nos anos de 2011, 2012 e 2013. 

EXERCÍCIO 2011 2012 2013 

RECEITA (R$) 

Água 11.650.276,58 14.760.416,50 16.045.388,85 

Esgoto 3.944.470,28 4.717.416,17 5.442.684,49 

Serviços 762.845,16 900.809,14 856.148,42 

Administrativas e Eventuais - 39.123,02 550.258,31 

TOTAL DAS RECEITAS 16.357.592,02 20.417.764,83 22.894.480,07 

CUSTOS E DESPESAS DIRETAS 

Pessoal 2.702.399,83 3.214.008,47 3.888.164,65 

Materiais 997.322,38 819.408,94 1.399.054,19 

Serviços de Terceiros 3.406.192,95 3.899.446,32 4.924.708,09 

Gerais e Tributárias 1.206.544,28 1.542.626,22 1.727.523,58 

Depreciações 1.293.513,26 1.313.074,84 1.406.556,26 

Serviços Internos/Adm Regional 2.695.444,30 3.199.583,61 3.579.905,75 

Juros e taxas de financiamentos 1.317.025,72 1.082.904,01 1.041.847,36 

Atualizações monet. de financiamentos 93.140,85 21.141,32 11.302,94 

Outras Despesas (Receitas) Operacionais 188.546,18 35.185,07 35.504,33 

Despesas de distribuição de resultados 64.293,86 6.909,60 204.965,09 

TOTAL CUSTOS E DESPESAS DIRETAS 13.964.423,61 15.134.288,40 18.219.532,24 

Custos e Despesas Indiretas de Adm. Central 819.728,86 1.413.609,98 2.304.655,16 

TOTAL GERAL DOS CUSTOS E DESPESAS 14.784.152,47 16.547.898,38 20.524.187,40 

Resultado antes dos impostos 1.573.439,55 3.869.966,45 2.640.282,67 

Imposto de renda e contribuição social 534.969,44 1.315.788,59 897.696,11 

RESULTADO LÍQUIDO 1.038.470,11 2.554.177,86 1.742.586,56 

INVESTIMENTOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO (R$) 

Sistema Abastecimento de Água 1.971.469,52 4.548.548,20 11.518.091,84 

Sistema de Esgoto 1.063.828,01 4.727.659,47 13.900.062,95 

Bens de uso geral (Administração) 54.477,68 1.082.437,03 156.726,74 

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 3.089.775,21 10.358.644,70 25.574.881,53 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

Diferentemente do que foi apresentado na Tabela 5.1, o resultado líquido dos últimos 

três anos apresenta saldo positivo, ainda que aplicado o imposto de renda e contribuição 

social, o total das receitas é superior aos custos e despesas. No ano de 2011 o lucro foi de 

R$ 1.038.470,11, já no ano de 2012 houve um aumento de aproximadamente 146% (R$ 

2.554.177,86). Já no ano de 2013 o lucro diminuiu cerca de 31%, em contrapartida, foi ainda, 

maior do que o lucro de 2011. 

A partir da análise pode-se inferir que os custos de manutenção e operação dos 

sistemas são inferiores aos custos de planejamento e execução inicial do sistema, visto que 
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o resultado líquido dos últimos três anos se apresenta proporcionalmente superior ao mesmo 

resultado da análise geral dos últimos 40 anos. 

5.3 ANÁLISE FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

Os recursos arrecadados pela Prefeitura Municipal de Campo Largo e utilizados para 

os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos estão sendo cobrados na fatura 

mensal da SANEPAR, através do contrato de concessão n.º 11 de 14 de setembro de 1972, 

aditivado por onze vezes com validade até 31 de abril de 2015.  

Os valores cobrados são fixados por meio do Código Tributário Municipal, Lei n.º 2.087 

de 18 de dezembro de 2008. O Código Tributário é um instrumento indispensável ao poder 

de tributar do município, tem a finalidade de desenvolver atividade financeira, sendo os 

recursos obtidos, geridos e aplicados.  

O art. 101 do Código Tributário estabelece em suas diretrizes a Taxa de Coleta de Lixo 

(inciso II). O parágrafo único do art. 102 determina que as oficinas mecânicas, indústrias e 

outras atividades comerciais congêneres, no que se refere a resíduo não orgânico, assim 

como restos de reforma de edificações, de limpeza e conservação de terrenos ou construção 

civil, bem como o lixo hospitalar, ficam responsabilizadas pela coleta e destinação dos 

mesmos, por meio de empresas especializadas.  

A Taxa de Coleta de Lixo em Campo Largo está sendo cobrada do titular do domínio 

útil ou possuidor de qualquer título de imóvel edificado ou não, que seja alcançado ou 

beneficiado pelo serviço. Os imóveis edificados que possuem mais de uma unidade de 

qualquer natureza de atividade tem cada unidade considerada como autônoma e seu 

proprietário um contribuinte da taxa (art. 103, inciso I e Parágrafo Único).  

O valor cobrado por unidade varia em função de a coleta ser efetuada diariamente ou 

alternada, este valor é multiplicado por imóvel ou economia alcançada ou beneficiada.  

Até dezembro de 2013 os valores fixados foram definidos pelo Decreto Municipal n.º 

364/2012. Em janeiro de 2014 passou a vigorar o Decreto Municipal n.º 357/2012, fixando o 

valor das Taxas de Coleta de Lixo em R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) para coleta 

efetuada diariamente em dias úteis e 130,00 (cento e trinta reais) para coleta efetuada 

alternadamente em dias úteis. 

O pagamento da Taxa de Coleta de Lixo pode ser parcelado em 12 parcelas iguais 

mensais se lançado juntamente com o talão da Companhia Camporlarguense de Energia 

(COCEL) ou na fatura da SANEPAR.  

Pela arrecadação dos valores relativos à Taxa de Coleta de Lixo, a SANEPAR recebe 

da Prefeitura Municipal o valor de R$ 0,72 (setenta e dois centavos) por edificação ou 
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subdivisão de uma edificação. O valor arrecadado é repassado a prefeitura até o dia 10 de 

todo mês.   

A Tabela 5.3 apresenta um resumo do orçamento aprovado pela Prefeitura Municipal 

de Campo Largo para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente no exercício de 2012, junto 

com as receitas arrecadadas, despesas e déficit entre arrecadação e custos. 

 

Tabela 5.3 – Resumo do orçamento aprovado, arrecadação e custos. 

EXERCÍCIO  2012 

ORÇAMENTO 

Orçamento da SMMA  R$ 5.160.000,00 

RECEITA 

Arrecadação – Taxa de Coleta de Lixo  R$ 2.665.059,69 

CUSTOS E DESPESAS 

Coleta, transporte, destinação final e limpeza urbana R$ 4.825.181,00 

DÉFICIT R$ 2.160.121,31 
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Portal da Transparência. Org.: DRZ Geotecnologia e 
Consultoria, 2014. 

 

Um resumo do orçamento aprovado para a SMMA, receitas arrecadadas e despesas 

no ano de 2013 são apresentadas na tabela a seguir, os custos e despesas são distribuídos 

segundo sua aplicação, estes englobam os serviços ligados à limpeza urbana e o manejo dos 

resíduos, incluindo os prestadores de serviços, descritos posteriormente.  
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Tabela 5.4 -  Discriminação de orçamento, receitas, custos e despesas no exercício de 2013. 

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Portal da Transparência. Org.: DRZ Geotecnologia e 
Consultoria, 2014. 

 

Confrontando as arrecadações e as despesas anuais nos dois últimos anos, conclui-

se que o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos têm operado com 

déficit. Em 2012 os custos do Sistema se enquadraram dentro do orçamento da SMMA, 

entretanto em 2013 o valor total despendido foi superior ao valor do orçamento da Secretaria.  

5.4 ANÁLISE FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E 

DRENAGEM URBANA. 

No município a drenagem urbana é de responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Viação e Obras e apresenta um nível pouco eficiente de gestão e investimentos, 

principalmente pela inexistência de um processo de cobrança (taxa ou tarifa) pelo serviço 

prestado. 

A lei 11.445/07 prevê que possa existir cobrança pela drenagem urbana com base na 

área impermeável das cidades. Já o Supremo recentemente tem apresentado diversas 

discussões referente à cobrança de serviços como lixo e drenagem urbana e se posicionou 

favorável a cobrança na forma de taxa desde que identificado um diferencial entre usuários. 

No país, o único município que possui um sistema de cobrança de Drenagem é o Município 

de Santo André, pioneiro também na criação de leis que trazem a obrigatoriedade da 

execução de obras de captação e aproveitamento da água da chuva em virtude da área de 

cobertura dos imóveis. 

Dentre as principais dificuldades de implantar, destacam-se três quesitos: 

ORÇAMENTO 

Orçamento da SMMA  R$ 4.700.000,00 

RECEITA 

Arrecadação – Taxa de Coleta de Lixo  R$ 2.841.714,46 

CUSTOS E DESPESAS 

Discriminação  Valores 

Coleta e transporte de resíduos domiciliares R$ 3.240.148,26 

Disposição final (aterro sanitário) R$ 1.070.474,78 

Coleta de entulhos R$ 298.040,28 

Coleta verde R$ 124.706,28 

Trituração R$ 36.485,28 

ASSUR  R$ 32.400,00 

Coleta e transporte dos resíduos de saúde R$ 70.830,75 

Varrição (manual e mecanizada) R$ 407.492,08 

Destinação final de lâmpadas R$ 3.990,38 

Total R$ 5.284.568,09 

DÉFICIT R$ 2.442.853,63 
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É politicamente difícil introduzir mais uma cobrança de outro imposto, já que a 

população é muito sensível a qualquer cobrança de imposto devido ao péssimo exemplo que 

os diferentes níveis de governo têm dado na cobrança extorsiva de impostos e seu mau uso; 

O mecanismo de cobrança e penalidade para aqueles que não pagarem a taxa. Neste 

caso, isto somente poderia penalizar o valor da propriedade na regularização dos impostos, 

já que não existe mecanismo como na água e energia de corte do serviço; 

Falta de um gestor identificado para os serviços, ou seja, uma entidade do município 

ou um concessionário para desenvolver o serviço. Não existe o prestador devido à falta de 

recursos e não existe cobrança devido a falta do prestador de serviço. 

Para superar estes problemas é necessário um planejamento da instituição do 

prestador de serviço (no Plano Diretor de Drenagem), com fundos provisórios até a 

implementação e cobrança de uma taxa de drenagem que torne viável o serviço. A taxa de 

drenagem possui justificativa ambiental, técnica e econômica que se tornam evidentes em 

virtude da crescente demanda de projetos e manutenção deste serviço. 

Por fim, conclui-se que tanto os custos como as receitas foram impossibilitados de 

serem realizados em virtude de dados mais consistentes e um modelo de gestão eficaz. 

5.5 ANÁLISE DAS FINANÇAS MUNICIPAIS  

5.5.1 Gastos com Pessoal 

Em análise aos demonstrativos contábeis e financeiros relativos ao Município de 

Campo Largo e considerando aspectos legais e econômicos, torna-se imprescindível a 

apuração de alguns indicadores que é de suma importância para tomada de decisão. Tais 

indicadores possibilitará a adoção de uma política de investimentos, através de recursos 

próprios ou por meio da realização de empréstimos ou qualquer que seja a forma de assunção 

de dívida por parte do município. 

Diante deste contexto, faz-se necessário a análise quanto ao comprometimento da 

receita corrente líquida com gastos com pessoal.  

A análise da receita corrente liquida para apuração dos gastos com Pessoal deverá 

seguir os dispositivos legais constantes na Lei Complementar nº 101/2000, definida como Lei 

de Responsabilidade Fiscal, cujo conceito segue abaixo: 

 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:  
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de 
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 
transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos: 
C) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores 
para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas 
provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art. 201 da 
Constituição. 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 190 

§ 1o Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores 
pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.  
§ 3o A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas 
arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as 
duplicidades. 

 

Quanto à apuração dos gastos com Pessoal, toma-se como base o período de 12 

meses. Do montante apurado deverão ser excluídas as despesas relativas a exercícios 

anteriores, despesas decorrentes de decisões judiciais, imposto de renda e despesas com 

recursos próprios. 

Inicia-se a análise com o comprometimento dos recursos com a folha de pagamento 

do Município de Campo Largo, conforme demonstrativo abaixo:  

Tabela 5.5 - Demonstrativo referente a gastos com pessoal -  apuração janeiro a abril/14. 

Gasto com Pessoal Despesas executadas 

(-) Despesas não computadas 102.749.257,19 

Despesas de exercício anteriores 2.892,61 

Decorrentes de decisão judicial 19.791,54 

Despesas com Recursos Vinculados 11.571.705,80 

(=) Base de Cálculo Índice Pessoal 91.154.867,24 

RCL 178.142.135,28 

LIMITE LEGAL - 54% 96.196.753,06 

LIMITE PRUDENCIAL - 51,3% 91.386.915,40 

LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1° do art. 59 da LRF) - 48,60% 86.577.077,75 

% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL 51,17% 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional – Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal 

 

O Município de Campo Largo, conforme ficou evidente no demonstrativo acima, no 

que concerne ao período de 12 meses, comprometeu 51,17% da Receita Corrente Líquida 

com despesas com Pessoal excedendo o limite de alerta, 48,60% e se aproximando do limite 

prudencial de 51,30%. Desta forma, pode-se concluir que a margem de recursos disponíveis 

para a realização de contratações é limitada. 

No que tange a possibilidade do Município de Campo Largo assumir os serviços de 

saneamento, a hipótese de ampliar o quadro de servidores deve ser analisada com bastante 

cautela para não exceder o limite legal. 

5.5.2 Limites de Endividamento 

Outro aspecto relevante para análise da capacidade econômico financeira do 

Município de Campo Largo são os limites de endividamento o que poderá possibilitar a 
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assunção de dívidas provenientes de operações de créditos, recursos estes que poderão ser 

direcionados à realização de investimentos na área de saneamento. 

A Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, estabelece a metodologia que define o 

limite de endividamento, como segue: 

Art. 3º A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do 
encerramento do ano de publicação desta Resolução, não poderá exceder, 
respectivamente, a: 
II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita 
corrente líquida, definida na forma do art. 2. 

 

Tabela 5.6 - Demonstrativo da Dívida Líquida Consolidada. 

Dívida Consolidada Líquida - DCL 

POSIÇÃO EM VALORES 

31/12/2013 3.482.486,90 

30/04/2014 (11.238.113,07) 

RCL 178.142.135,29 

120% - Limite Resol. 40/01 213.770.562,35 

% da DCL/RCL (6,31) 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional  

 

No caso de Campo Largo, percebe-se que a posição em 30/04/2014 apresenta um 

valor negativo de R$ 11.238.113,07, esta situação ocorreu uma vez que para apurar a dívida 

consolidada líquida faz-se necessário a exclusão do saldo de caixa bruto, bem como demais 

haveres financeiros. Nesta posição de 30/04/2014 o montante em caixa, somado aos haveres 

financeiros superaram o saldo de dívida. Portanto tem-se uma posição negativa. 

O que se percebe com o demonstrativo acima, é que o Município de Campo Largo, 

considerando as disposições contidas na Resolução do Senado poderá assumir um montante 

em dívida da ordem de R$ 213.770.562,35. 

Óbvio, que apenas a análise acima não é suficiente para a tomada de decisão, 

portando devemos observar outros itens, os quais seguem abaixo: 

5.6 DÍVIDAS DO MUNICÍPIO E SEUS LIMITES 

Com relação às dívidas já contraídas pelo Município, devemos iniciar com a análise 

do comprometimento da Receita Corrente Líquida com as operações de crédito, conforme 

estabelece a Resolução nº 43/2001 do Senado Federal. 

 

Art. 7º As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios observarão, ainda, os seguintes limites: 
I - o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro 
não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da receita corrente 
líquida, definida no § 4, do art. 3º. 
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Tabela 5.7 - Operação de Crédito Interna e Externa. 

Receita Corrente Líquida - RCL  178.142.135,29 

Limite definido pela Resol. Nº 43/01 do Senado Federal  

Operação de Crédito Internas e Externas - 16% da RCL 28.502.741,68 

Operação de Crédito Internas e Externas Realizadas (contratadas) 107.986,87 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

No período apurado o Município de Campo Largo, apresentou um montante de 

operações de crédito no valor de R$ 107.986,87, ou seja, 0,06% da Receita Corrente Líquida, 

quando pela Resolução o índice permitido é de no máximo 16% ou até R$ 28.502.741,68. 

Ressalta-se que o limite definido pela Resolução no que concerne a operações de crédito por 

antecipação de receita se refere a 7% sobre o montante da Receita Corrente Líquida, ou seja, 

R$ 12.469.949,47. 

5.7 ANÁLISE DO COMPROMETIMENTO ANUAL NO PAGAMENTO DE JUROS, 

AMORTIZAÇÕES E DEMAIS ENCARGOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 

43/2001. 

A Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, define que o comprometimento anual 

com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, incluindo os valores que 

serão desembolsados com as operações de crédito já contratadas e a contratar, não poderá 

exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida. 

 

Tabela 5.8 – Limite para amortização de dívidas. 

Receita Corrente Líquida - RCL 178.142.135,29 

Limite definido pela Resol. Nº 43/01 do Senado Federal 

Limite de Comprometimento anual com amortizações, juros e 
demais encargos da dívida consolidada 

20.486.345,56 

 

Portanto, diante do demonstrativo acima o Município de Campo Largo poderá 

comprometer com o pagamento de principal, juros e demais encargos o montante de R$ 

20.486.345,56/ano. 

5.8 ANÁLISE QUANTO ÀS GARANTIAS 

Outro item a ser verificado refere-se às garantias, no caso deve-se observar o contido 

na Resolução nº 43/2001, como segue: 

 

Art. 9º O saldo global das garantias concedidas pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios não poderá exceder a 22% (vinte e dois por cento) 
da receita corrente líquida, calculada na forma do § 4º, do art. 3º.  
Parágrafo único. O limite de que trata o caput poderá ser elevado para 32% 
(trinta e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que, 
cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:  
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não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, a 
contar do mês da análise, quaisquer garantias anteriormente prestadas;  
esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida, definido na Resolução 
nº 40, de 2001, do Senado Federal;  
esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei 
Complementar nº 101, de 2000;  
esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado com a União, nos 
termos da Lei nº 9.496, de 1997. (NR) 

 

Tabela 5.9 - Análise Garantias. 

Receita Corrente Líquida - RCL  178.142.135,29  

Limite definido pela Resolução nº 43/2001 do Senado - 22%   39.191.269,76  

Garantias   -  

Contragarantias  0,00 

% do total das Garantias sobre a RCL 0,00% 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

No período analisado não foi constatado que o Município de Campo Largo tenha 

concedido garantias. 

5.9 APURAÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO 

A apuração do resultado primário tem por finalidade indicar se os níveis de gastos 

orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as 

Receitas Primárias são capazes de suportar as Despesas Primárias. 

 

Tabela 5.10 – Avaliação de Receita e Despesa.  

DESCRIÇÃO   REALIZADAS  

Receita Primária Total   41.604.823,91 

Despesa Primária Total   21.438.378,17 

METAS PREVISTAS REALIZADAS 

Resultado Primário 8.831.000,00 20.166.445,74 

 

O resultado primário tem por objetivo medir o comportamento fiscal do município no 

período, em síntese, avalia se o Governo está ou não vivendo dentro de seus limites 

orçamentários, ou seja, contribuindo para a redução ou elevação do endividamento do setor 

público. 

No período analisado, percebe-se que o Município de Campo Largo apresentou um 

resultado orçamentário positivo da ordem de R$ 20.166.445,74. 

5.10 APURAÇÃO DO RESULTADO NOMINAL 

A apuração do resultado nominal, objetiva medir a evolução da dívida fiscal entre os 

períodos. 
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Tabela 5.11 – Análise do Resultado Nominal. 

DESCRIÇÃO META PREVISTA NA LDO REALIZADAS % 

Resultado Nominal 9.873.597,58 -10.536.543,38 -106,71% 

 

O resultado nominal possibilita a medição da dívida fiscal líquida entre os períodos. 

Para apuração do montante, utiliza-se a seguinte fórmula: 

Total da Dívida Consolidada 

(-) Ativo Disponível 

(-) Haveres Financeiros 

(+) Restos a Pagar 

(=) Dívida Consolidada Líquida 

(+) Passivos Reconhecidos (ex. dívida INSS, PASEP ou Fundo de Previdência) 

(=) Dívida Fiscal Líquida 

O demonstrativo acima é referente ao 1º quadrimestre de 2014, o que reduz o 

montante da dívida fiscal líquida, vez que o ativo disponível, juntamente com demais haveres 

possibilitaram este resultado positivo. Vale ressaltar que o volume de recursos é maior neste 

quadrimestre, em especial em virtude do recebimento de IPTU.  

5.11 DEMAIS CONSIDERAÇÕES 

É importante ressaltar a participação do Município de Campo Largo no que diz respeito 

aos gastos com saúde. Percebe-se em análise aos dados disponibilizados no sistema SIOPS 

(Sistema em Informações sobre Orçamento Público em Saúde) do Ministério da Saúde, que 

houve um aumento significativo de gastos. 

A Emenda Constitucional nº 29, regulamentada através da Lei Complementar nº 

141/12 que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos municípios 

define um mínimo de 15% sobre o montante de receita própria. Entretanto o Município de 

Campo Largo apresentou em 2011, um índice de 23,04%, em 2012, 25,70% e 2013 26,13%, 

ou seja, um aumento significativo de recursos que são direcionados a área de saúde, em 

especial custeio, o que por consequência pode acarretar redução de investimentos em outras 

áreas. 

No que concerne às despesas com Educação, no exercício de 2013 o Município de 

Campo Largo aplicou, 26,62%, ou R$ 31.612.567,63, o que corresponde acima do limite legal 

de 25%. 

Conclui-se, portanto que o Município de Campo Largo apresenta condições para 

assumir dívida, dentro dos padrões estabelecidos na legislação, mantendo os índices em 

saúde e educação.  
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6 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO 

6.1 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

6.1.1 Características Gerais Sobre a Concessionária dos Serviços 

Assim como os serviços de abastecimento de água, o esgotamento sanitário é de 

concessão da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), sociedade de economia 

mista, criada pela Lei Estadual 4.684 de 23 de janeiro de 1963, e que, em junho de 1964, teve 

seu nome atual concedido pela Lei Estadual 4.878.  

De acordo com a própria Companhia, ela é responsável por abastecer 346 municípios 

com serviços de água e esgoto, de forma a atingir 6,3 milhões de habitantes com o sistema 

de esgotamento sanitário, e 10,2 milhões com o sistema de abastecimento de água.  

O sistema de esgotamento sanitário da SANEPAR, no Estado do Paraná, conta com 

1.564.531 ligações, em 26.600 km de rede, sendo o seu índice de cobertura de 62,1% e índice 

de tratamento de 99,4% (2012).  

Já o sistema de abastecimento de água, também, operado pela SANEPAR, dispõe, no 

Paraná, de 2.722.460 ligações, em 44.200 km de rede, que contempla 100% do índice de 

cobertura (2012). 

A SANEPAR é apresentada, ainda, pelo SNIS, como um dos prestadores de serviço 

com o menor índice de perda hídrica nacional, trazendo com isso bons valores econômicos. 

Seu indicador de desempenho financeiro atingiu o patamar de 102,39%, enquanto o índice de 

perdas de faturamento chegou a 20,5%. 

Além disso, segundo o Relatório de Administração e Demonstrações Contábeis de 

2011, elaborado pela SANEPAR, a receita tarifária total, para esse mesmo ano, foi de R$ 

1,876 bilhão. Os investimentos foram de 354,2 milhões, com um total de empregados de 

6.637.  

Para realizar os investimentos previstos a SANEPAR utiliza as linhas de financiamento 

do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) por meio do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT) e da Caixa Econômica Federal que utiliza os recursos do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

Campo Largo dispõe de um bom planejamento do sistema, mas, em municípios onde 

não há controle através de um planejamento conjunto entre a SANEPAR, a Administração 

Municipal e todos os setores referentes ao saneamento, podem ter prejuízos, uma vez que os 

esforços não serão concentrados para combater as situações mais críticas. Da mesma forma, 

investimentos realizados em apenas um setor, raramente, traz o resultado esperado para 

melhoria da qualidade de vida. Todos os setores devem estar interligados. Por exemplo, para 

a realização de obras, a análise conjunta das estruturas existentes e a localização das redes 

devem ser consideradas, ao se elaborar e executar um projeto.  
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Dessa forma, percebe-se a qualidade do serviço, quando há um planejamento 

conjunto de todos os setores do saneamento. O Município de Campo Largo deve ater-se a 

este fato, para que o planejamento existente seja continuado e aprimorado, gradativamente. 

Tendo em vista estes princípios, o presente diagnóstico vai auxiliar na realização de 

um planejamento global para o saneamento no município, através dos objetivos, metas e 

ações (OMA) propostos nas demais fases de elaboração deste Plano.  

6.1.1.1 Organograma da SANEPAR – Estrutura Organizacional 

A Estrutura Organizacional é o arranjo de forma integrada dos elementos que 

compõem a organização, identificando a sua hierarquização e definindo o contexto em que o 

poder é exercido. Quanto mais descentralizada uma estrutura, mais ágeis, as intervenções de 

caráter preventivo e corretivo.  

Segundo o Estatuto Social, aprovado na 89ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE), 

de 3 de junho de 2003, com alteração nos artigos 18 e 22 e aprovados na 91ª AGE, de 10 de 

maio de 2005, e com alteração do artigo 4º, aprovada na 99ª AGE, de 26 de dezembro de 

2011, a administração da Sanepar será exercida por um Conselho de Administração e por 

uma Diretoria Executiva. 

O Conselho de Administração é o órgão deliberativo responsável por determinar as 

diretrizes e orientação geral para os negócios, e por formular e expressar as políticas da 

Companhia (SANEPAR, 2013). 

O Conselho de Administração é composto de 9 (nove) membros titulares e igual 

número de suplentes, dentre os quais, um será o seu presidente e outro, vice-presidente, 

eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Administração Geral, para um mandato de 3 (três) 

anos, podendo ser reeleitos. As atribuições do Conselho de Administração estão previstas no 

artigo 17 do Estatuto Social da Companhia (SANEPAR, 2014). 
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Tabela 6.1 - Composição do Conselho de Administração. 

Composição do Conselho de Administração da SANEPAR. 

Nome Cargo Término do Mandato 

Fabiano Saporiti Campelo Presidente do conselho 25/04/2016 

Renato Torres de Faria Vice-Presidente do conselho 25/04/2016 

Michele Caputo Neto Membro do conselho 25/04/2016 

Mauricio Jandoi Fanini Antonio Membro do conselho 25/04/2016 

Julio Cesar Zem Cardozo Membro do conselho 25/04/2016 

Ezequias Moreira Rodrigues Membro do conselho 25/04/2016 

Christian Gulin Crivellaro Membro do conselho 25/04/2016 

Joel Musman Membro do conselho 25/04/2016 

Edson Roberto Michaloski Membro do conselho 25/04/2016 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

Compete, à Diretoria Executiva, a gestão corrente dos negócios da Companhia, 

obedecidos o Plano de Organização, o Plano de Negócios e o Orçamento Anual, elaborados 

e aprovados de acordo com o Estatuto Social da Companhia (SANEPAR, 2013). 

A Diretoria Executiva é constituída de 9 (nove) diretores, acionistas ou não, eleitos pelo 

Conselho de Administração, designados: Diretor-Presidente, Diretor Financeiro, Diretor de 

Operações, Diretor Administrativo, Diretor Comercial, Diretor de Investimentos, Diretor de 

Meio Ambiente e Ação Social, Diretor Jurídico e Diretor de Relações com Investidores (Tabela 

6.2). O mandato dos diretores é de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição (SANEPAR, 

2013).  

Tabela 6.2 - Composição da Diretoria Executiva. 

Composição da Diretoria Executiva da SANEPAR. 

Nome Cargo 
Término da 

gestão 

Fernando Eugenio Ghignone Diretor Presidente 09/06/2015 

Antonio Hallage Diretor Administrativo 09/06/2015 

Dirceu Wichnieski Diretor Financeiro 09/06/2015 

Paulo Alberto Dedavid Diretor de Operações 09/06/2015 

Emilia Salles Belinati Diretor Comercial 09/06/2015 

João Martinho Cleto Reis Junior Diretor de Investimentos 09/06/2015 

Péricles Sócrates Weber Diretor de Meio Ambiente e Ação Social 09/06/2015 

Flávio Luis Coutinho Slivinski Diretor Jurídico 09/06/2015 

Francisco Cesar Farah Diretor de Relações com Investidores 09/06/2015 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

As atribuições da Diretoria Executiva estão previstas no artigo 22 do Estatuto Social 

da Companhia, dentre elas, destaca-se o dever de disponibilizar a estrutura de suporte 

necessária ao funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia. 
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Assim, a Companhia tem um Conselho Fiscal composto de 5 (cinco) membros efetivos 

e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos anualmente pela Assembleia Geral 

Ordinária (AGO), para o mandato de um ano, podendo ser reeleito, conforme a tabela a seguir. 

O Conselho Fiscal funciona permanentemente e reunir-se-á, quando convocado por qualquer 

de seus membros efetivos, com as atribuições, competências, deveres e responsabilidades 

estabelecidas em lei (art. 163 da Lei nº 6404/76).  

 

Tabela 6.3 - Composição do Conselho Fiscal. 

Composição do Conselho Fiscal da SANEPAR. 

Nome Cargo Término do Mandato 

Ivens Moretti Pacheco Presidente 24/04/2015 

Fabio Antônio Dallazem Conselheiro Fiscal 24/04/2015 

José Antônio Andreguetto Conselheiro Fiscal 24/04/2015 

Newton Brandão Ferraz Ramos Conselheiro Fiscal 24/04/2015 

Vanderlei Dominguez da Rosa Conselheiro Fiscal 24/04/2015 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

O organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional, que revela as 

unidades componentes e as relações de interdependência entre elas. Abaixo, segue o 

organograma que representa a estrutura organizacional da SANEPAR (Figura 6.4). 

 

Tabela 6.4 - Estrutura organizacional da SANEPAR. 

 
Fonte: SANEPAR, 2014. 

 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 199 

6.1.2 Descrição do Corpo Técnico da SANEPAR em Campo Largo 

O número de funcionários da SANEPAR em Campo Largo corresponde a vinte e três 

profissionais, além de outros de empresas terceirizadas que prestam serviços de manutenção. 

A necessidade de compor uma equipe capaz de suprir as demandas diárias, assim como 

desenvolver programas e ações contínuas, é um direcionamento indispensável para qualquer 

município que apresente problemas com a gestão dos serviços prestados.  

6.1.2.1 Tarifas 

Segundo Azevedo Neto (1967), taxa é o pagamento de imposto obrigatório ao Governo 

por serviços prestados, a tarifa corresponde à forma de pagamentos por serviço ou benefício 

prestado. 

É definido pelo regime tarifário do custo de serviço, que tem por objetivo evitar que os 

preços fiquem abaixo do custo de manutenção e operação, além de garantir que o preço final 

ao consumidor seja estabelecido entre a igualdade da receita bruta e da receita requerida 

para a remuneração de todos os custos de produção. 

 Entre os principais objetivos da tarifação, podem-se constatar os seguintes 

critérios: 

 Evitar que o preço fique abaixo do custo;  

 Evitar o excesso de lucro;  

 Viabilizar a agilidade administrativa no processo de definição e revisão de 

tarifas;  

 Impedir a má-alocação de recursos e a produção ineficiente; 

 Estabelecer preços não discriminatórios entre os consumidores. 

No Brasil, a lei nº 6.528 de 11 de maio de 1978, dispõe sobre as tarifas dos serviços 

públicos de saneamento básico, e dá outras providências, conforme segue descrito: 

Art. 2º. Os estados, através das companhias estaduais de saneamento 

básico, realizarão estudos para fixação de tarifas, de acordo com as 

normas que forem expedidas pelo Ministério do Interior.  

§ 2º As tarifas obedecerão ao regime do serviço pelo custo garantindo 

ao responsável pela execução dos serviços a remuneração de até 

12% (doze por cento), ao ano sobre o investimento reconhecido.  

Dos Custos de Serviços:  

Art. 21. As tarifas obedecerão ao regime do serviço pelo custo, 

garantindo as companhias estaduais de saneamento básico, em 

condições eficientes de operação, a remuneração de até 12% (doze 

por cento) ao ano sobre o investimento reconhecido. 
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Quanto a aplicação dos recursos adquiridos em função da cobrança do uso da água, 

está previsto no Brasil através da Lei nº 9.433 de 8 janeiro de 1997, que institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, o artigo 22 que relata sobre as aplicações prioritárias na bacia 

hidrográfica em que foram gerados. 

Para cobrança pelo serviço de abastecimento de água, a SANEPAR possui tarifas 

diferenciadas segundo as categorias de usuários e as faixas de consumo, de forma que os 

grandes consumidores subsidiem os pequenos. Vale ressaltar que segundo os técnicos da 

concessionária não há especificado um valor ou porcentagem designada para uma 

determinada função. Ou seja, não há valores específicos destinados para investimentos, 

manutenção ou ao menos valores fixos obrigatórios para investimentos junto ao município de 

arrecadação.  

Ainda que esta política estratégica de investimentos desagrade alguns municípios, 

pouco há o que se fazer, uma vez que os contratos firmados entre as prefeituras e a 

Companhia não apontam para uma obrigatoriedade mensal de investimentos em virtude do 

montante adquirido pela gestão dos serviços do saneamento. Contudo, o Plano de 

saneamento, através da Minuta de Lei, deverá discutir esses critérios a fim de respaldar o 

município quanto aos interesses internos de investimentos.  

A SANEPAR dispõe de duas categorias, em sua estrutura tarifária: a residencial e a 

não residencial. De acordo com a SANEPAR (2012), sua política tarifária está embasada na 

Lei Federal n.º 6528, de 11/05/78, no Decreto Federal nº. 82587, de 06/11/78, e no Decreto 

Estadual n.º 3926, de 17/10/88 (Regulamento de Serviços da SANEPAR), alterado pelos 

decretos n.º 6504/90, n.º 878/91 e n.º 3494/97, Decreto Estadual n.º 2556, de 14/11/96, e 

Decreto Estadual n.º 3067, de 28/11/00. 

As tarifas são, então, diferenciadas, de acordo com as categorias de usuários e as 

faixas de consumo, (Tabela 6.5), de forma que os grandes consumidores subsidiem os 

pequenos e as demais categorias subsidiem a categoria residencial. Também, são praticados 

subsídios entre os municípios, principalmente das grandes para as pequenas localidades 

(SANEPAR, 2012). 

 

Tabela 6.5 - Tarifação com subsídio cruzado (Data de referência 19/4/2012). 

Tarifas com subsídio cruzado – SANEPAR – 2012. 

Categorias 
Tarifa mínima 

R($) 
Limite de consumo 

Valor m3 em 
excesso 

Residencial 
Faixa 1 22,10 10m3 3,31 

Faixa 2 88,30 30 m3 5,65 

Comercial/Industrial 39,73 10m3 4,47 

Poder Público 39,73 10m3 4,47 

Tarifa Social 5,80 10m3 0,58 

Fonte: SANEPAR, 2014. 
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A tarifa mínima de água é o valor mínimo a ser pago, pelo usuário, pelo serviço de 

abastecimento de água prestado, durante um mês, para cada categoria de utilização. Já a 

Tarifa Social possibilita o acesso de famílias carentes ao saneamento básico, melhorando a 

qualidade de vida dessa população.  

A SANEPAR conta com tarifação social desde 1989. Para obter esse benefício, é 

preciso que um cadastramento das famílias seja feito de acordo com os seguintes critérios: o 

imóvel não pode ter mais de 70 m² de área construída; a renda mensal familiar deve ser de 

até dois salários mínimos ou de meio salário mínimo por pessoa. Se houver mais que quatro 

moradores no imóvel; o consumo não pode ser superior a 2,5 mil litros de água por integrante 

da família. O cadastro deve ser atualizado a cada 12 meses, para que o benefício seja mantido 

(SANEPAR, 2014). 

Com o reajuste tarifário em 2013, o valor da Tarifa Social, para um imóvel onde são 

consumidos até 10 m³, que era de R$ 5,80 e mais de R$ 2,90 para os que dispõem do sistema 

de coleta e tratamento de esgoto, passa a ser de R$ 6,20, com reajuste de R$ 0,40. Quando 

o limite de consumo é excedido, em até 2,5m³/mês por pessoa residente no imóvel, o 

excedente é calculado pelo valor do m³ da Tarifa Normal. O desconto é superior a 71%, na 

tarifa de água, e, na tarifa de esgoto, a redução ultrapassa a casa dos 82% (SANEPAR, 2013). 

A tarifa residencial é subdividida em duas faixas, na primeira, o valor é de R$ 22,10 

(somados ao reajuste de 6,9%, passa a ser R$ 23,62), com o limite de consumo em até 10 

m³, e R$ 3,31 (R$ 3,54) pelo m³ excedido. Na segunda faixa, o valor é de R$ 88,30 (com 

reajuste, atinge R$ 94,39), com um consumo de até 30 m³, e R$ 5,65 (R$ 6,04) o m³ excedido.  

Já as categorias comercial/Industrial e do Poder Público têm a mesma tarifação, sendo R$ 

39,73 (com o reajuste, chega a R$ 42,47), com o consumo em até 10 m³, e R$ 4,47 (R$ 4,78), 

o valor do m³ excedido.  

 

Tabela 6.6 - Indicadores referente as receitas e despesas operacionais do sistema de 
abastecimento de água. 

Indicadores do Sistema de Abastecimento de Água – Município de Campo Largo. 

FN002 - Receita operacional direta de água [R$/ano] 19.477.832,67 

FN005 - Receita operacional total (direta + indireta) [R$/ano] 20.417.764,83 

FN006 - Arrecadação total [R$/ano] 19.882.304,19 

FN008 - Crédito de contas a receber [R$/ano] 2.819.201,12 

FN013 - Despesa com energia elétrica [R$/ano] 1.765.542,94 

FN014 - Despesa com serviços de terceiros [R$/ano] 2.131.938,38 

FN015 - Despesas de exploração (dex) [R$/ano] 9.475.489,95 

IN003 - Despesa total com os serviços por m³ faturado [R$/m³] 1,66 

IN004 - Tarifa média praticada [R$/m³] 2,44 

IN005 - Tarifa média de água [R$/m³] 2,64 

IN028 - Índice de faturamento de água [percentual] 79,94 

Fonte: SNIS, 2012. 
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A inexistência comparativa entre os indicadores das receitas e despesas operacionais 

com outros municípios é justificada em virtude do grande número de variáveis e 

condicionantes específicas de cada sistema operacional, tornando-se inviável.  

 

6.1.2.2  Índice de inadimplência  

Tendo como base as informações repassadas pela SANEPAR, no mês de outubro de 

2014, com o número total mais atualizado de ligações de 32.437 e o número de contas 

pendentes no mesmo mês de 6.032 contas, o índice de inadimplência no município é de 

18,6%. 

6.1.3 Qualidade da Água Bruta 

A qualidade da água bruta é de extrema importância para definir a concepção do 

tratamento de um sistema, assim como representa um reflexo das ações antrópicas presentes 

junto à bacia hidrográfica. “O resultado das ações e atividades humanas tem seu reflexo na 

qualidade das águas, determinado pelo maior ou menor grau com que as fontes das potenciais 

cargas poluidoras são gerenciadas na busca da melhoria da qualidade ambiental (ÁGUAS DO 

AMANHÃ, 2011). 

As fontes hídricas de Campo Largo apresentam um histórico preocupante quanto a 

qualidade de suas águas. Excetuando as fontes hídricas subterrâneas, os Rios Itaqui e Verde 

possuem histórico e registros junto a SANEPAR qualificando-os com contaminação excessiva 

de coliformes fecais. Destaca-se principalmente o Rio Itaqui que está sendo abandonado 

como manancial de Campo Largo devido à urbanização do próprio município. A permanência 

de sua utilização demandaria um intenso programa de recuperação da qualidade, sendo mais 

viável optar pela utilização do Rio Verde. 

O Instituto Ambiental do Paraná realizou um estudo sobre a qualidade das águas da 

Bacia do Alto Iguaçu através de registros históricos durante os anos de 2005, 2007 e 2009. O 

resultado é similar à qualidade dos rios que servem de manancial de abastecimento de água 

para o Município de Campo Largo. 

A ausência de um comitê de bacia dificulta o monitoramento e a fiscalização dos 

corpos hídricos, bem como a falta de diretrizes que estabeleçam programas e ações voltadas 

para a preservação do meio ambiente e o uso racional das águas.  

6.1.4 Qualidade da Água Tratada 

A Portaria nº. 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde estabelece padrões de qualidade 

de água para consumo humano. Segundo a referida norma é dever e obrigação das 

Secretarias Municipais de Saúde a avaliação sistemática e permanente, de risco à saúde 
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humana do sistema de abastecimento de água ou solução alternativa, considerando diversas 

informações especificadas na portaria. Para isso, considera-se como solução alternativa de 

abastecimento de água para consumo humano toda modalidade de abastecimento coletivo 

de água distinta do sistema de abastecimento de água, incluindo fonte, poço comunitário, 

distribuição por veículo transportador, instalações condominiais horizontais e verticais, dentre 

outras.  

A Portaria nº 2.914/2011 também especifica atribuições aos responsáveis pela 

operação do sistema de abastecimento de água. 

A Portaria determina um número mínimo de amostras para controle da qualidade da 

água de sistema de abastecimento, para fins de análises físicas, químicas, microbiológicas e 

de radioatividade, em função do ponto de amostragem, da população abastecida por cada 

sistema e do tipo de manancial. 
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Tabela 6.7 - Apresentação quantitativa das análises exigidas pela Portaria nº 2.914. 

Parâmetro 
Tipo de 

Manancial 

Saída do Tratamento Sistema de Distribuição 

Nº de 
Amostras 

Frequência 

nº de Amostras Frequência 

< 
50.000 
hab. 

50.000 a 250.000 
hab. (Campo 

Largo) 
>250.000 hab. 

< 
50.000 
hab. 

50.000 a 
250.000 

hab. 

>250.000 
hab. 

Cor 
Superficial 1 A cada 2h 10 1 por 5.000 hab. 40 + 1 por 25.000 hab. Mensal 

Subterrâneo 1 Semanal 5 2 por 10.000 hab. 40 + 1 por 50.000 hab. Mensal 

Turbidez, CRL 
¹, Cloraminas, 

Dióxido de 
Cloro 

Superficial 1 A cada 2h 

Para todas as Amostras Microbiológicas Realizadas 
Para todas as Amostras 

Microbiológicas Realizadas Subterrâneo 1 2 x por semana 

pH e fluoreto 
Superficial 1 A cada 2h 

Dispensa Análise Dispensa Análise 
Subterrâneo 1 2 x por semana 

Gosto e Odor 
Superficial 1 Trimestral 

Dispensa Análise Dispensa Análise 
Subterrâneo 1 Semestral 

Cianotoxinas Superficial 1 
Semanal se 

>20.000 células/ 
mL 

Dispensa Análise Dispensa Análise 

Produtos 
Secundários 

da 
Desinfecção 

Superficial 1 Trimestral 1 4 4 Trimestral 

Subterrâneo 
Dispensa 
análise 

Dispensa análise 1 1 1 Anual Semestral Semestral 

Demais 
Parâmetros² 

Superficial ou 
subterrâneo 

1 Semestral 1 1 1 Semestral 

Coliformes 
Totais 

Superficial ou 
subterrâneo 

2 Semanal 30 + 1 por 2.000 hab. 105 + 1 por 5.000 hab Semanal 

(1) Cloro Residual Livre, (2) Agrotóxico ou Toxinas específicas. 

OBS: As células em destaque representam a Classe onde o Município de Campo Largo está inserido. 

Fonte: Portaria nº 2.914, 2011.   
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O padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano está 

detalhado na Portaria, além de orientações quanto ao procedimento de análise no caso de 

detectadas amostras com resultado positivo, assim como para amostragens individuais, por 

exemplo, de fontes e nascentes.  

 

Tabela 6.8 – Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano. 

Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano. 

Parâmetro Valor máximo permitido (vmp) 

Água para consumo humano: 

Escherichia coli ou coliformes termotolerantes Ausência em 100 mL 

Água na saída do tratamento: 

Coliformes totais Ausência em 100 mL 

Água tratada no sistema de distribuição (reservatórios e rede): 

Escherichia coli ou coliformes termotolerantes Ausência em 100 mL 

Coliformes Totais Sistemas que analisam 40 ou mais amostras por 
mês: Ausência em 100 mL em 95% das 
amostras examinadas no mês. 

Sistemas que analisam menos de 40 amostras 
por mês: Apenas uma amostra poderá 
apresentar mensalmente resultado positivo em 
100 mL 

Fonte: Portaria nº. 2.914/2011. 

 

Dentre as recomendações, condições, e orientações dadas na norma, os seguintes 

itens também podem ser destacados:  

 Nos sistemas de distribuição, em 20% das amostras mensais para análise 

de coliformes totais deve ser feita a contagem de bactérias heterotróficas 

e, quando excedidas 500 Unidades Formadoras de Colônia (UFC) por ml 

deve-se providenciar imediata recoleta e inspeção local, sendo tomadas 

providências cabíveis no caso de constatação de irregularidade. 

 Para turbidez, após filtração rápida (tratamento completo ou filtração direta) 

ou simples desinfecção (tratamento da água subterrânea), a norma 

estabelece o limite de 1,0 UT (Unidade de Turbidez) em 95% das amostras. 

Entre os 5% dos valores permitidos de turbidez superiores ao valor máximo 

permitido citado, o limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser 

de 5,0 UT. Para isso, o atendimento ao percentual de aceitação do limite 

de turbidez, deve ser verificado mensalmente, com base em amostras no 

mínimo diárias para desinfecção ou filtração lenta e a cada quatro horas 

para filtração rápida, preferivelmente no efluente individual de cada unidade 

de filtração. 

 A água deve ter um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L após a 

desinfecção, mantendo no mínimo 0,2 mg/L em qualquer ponto da rede de 
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distribuição, sendo recomendado que a cloração seja realizada em pH 

inferior a 8,0 e o tempo de contato mínimo seja de 30 minutos.  

 Em qualquer ponto do sistema de abastecimento, o teor máximo de cloro 

residual livre recomendado é de 2,0 mg/L. 

 O pH da água deve ser mantido no sistema de distribuição na faixa de 6,0 

a 9,5. 

 A água potável também deve atender o padrão de potabilidade para 

substâncias químicas que representam risco à saúde, conforme relação 

apresentada na Portaria nº. 2.914/2011. 

 Parâmetros radioativos devem estar dentro do padrão estabelecido, porém 

a investigação destes apenas é obrigatória quando existir evidência de 

causas de radiação natural ou artificial. 

 Monitoramento de cianotoxinas e cianobactérias deve ser realizado, 

seguindo as orientações de amostragem para manancial de água 

superficial e padrões e recomendações estabelecidos na norma. 

 A água potável também deve estar em conformidade com o padrão de 

aceitação de consumo humano, o qual está determinado na norma, sendo 

destacados na Tabela 6.9 os valores para os parâmetros mais comumente 

analisados. 

 

Tabela 6.9 – Lista parcial de parâmetros do padrão de aceitação para consumo humano. 

Parâmetros de aceitação para o consumo humano 

Parâmetro Valor Máximo Permitido (VMP) 

Amônia (como NH3) 1,5 mg/L 

Cloreto 250 mg/L 

Cor Aparente 15 uH (Unidade Hazen – padrão de platina-cobalto) 

Dureza 500 mg/L 

pH 6,0 a 9,5 

Fluor 1,5 mg/L 

Cloro Residual Livre (CRL) 2,0 mg/L 

Odor Não objetável 

Gosto Não objetável 

Sólidos dissolvidos totais 1000 mg/L 

Turbidez 5 UT (Unidade de Turbidez) 
Fonte: Portaria nº. 2.914/2011. 

 

Dentro do contexto apresentado, as seguintes definições são consideradas: 

 Cianobactérias: microrganismos procarióticos autotróficos, também 

denominados cianofíceas ou algas azuis, que podem ocorrer em qualquer 
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manancial superficial, especialmente nos com elevados níveis de 

nutrientes, podendo produzir toxinas com efeitos adversos à saúde. 

 Cianotoxinas: toxinas produzidas por cianobactérias que apresentam 

efeitos adversos à saúde por ingestão oral, incluindo microcistinas, 

cilindrospermopsina e saxitoxinas. 

 Cloreto: presente nas águas naturais em maior ou menor escala, contém 

íons da dissolução de minerais. Em determinadas concentrações confere 

sabor salgado à água. Ele pode ser de origem natural (dissolução de sais 

e presença de águas salinas) ou de origem antrópica (despejos 

domésticos, industriais e águas utilizadas em irrigação).  

 Cloro Residual Livre: deve permanecer na água tratada até a sua utilização 

final. No tratamento o cloro é utilizado como oxidante de matéria orgânica 

e para destruir microorganismos. Quando aplicado, parte dele é consumido 

nas reações de oxidação e quando as reações se completam, o excesso 

que permanece é denominado cloro residual. Teores positivos são 

desejáveis, pois é garantia de um processo de desinfecção eficiente. 

 Coliformes totais: bactérias do grupo coliforme, bacilos gram-negativos, 

aeróbios ou anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase-

negativos, capazes de desenvolver na presença de sais biliares ou agentes 

tensoativos que fermentam a lactose com produção de ácido, gás e aldeído 

a 35,0 ± 0,5ºC em 24-48 horas, e que podem apresentar atividade da 

enzima ß -galactosidase. A maioria das bactérias do grupo coliforme 

pertence aos gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, 

embora vários outros gêneros e espécies pertençam ao grupo, podendo 

existir bactérias que fermentam a lactose e podem ser encontradas tanto 

nas fezes como no meio ambiente (águas ricas em nutrientes, solos, 

materiais vegetais em decomposição). Nas águas tratadas não devem ser 

detectadas bactérias coliformes, pois se isso ocorre o tratamento pode ter 

sido insuficiente, ocorreu contaminação posterior ou a quantidade de 

nutrientes é excessiva. Espécies dos gêneros Enterobacter, Citrobacter e 

Klebsiella podem persistir por longos períodos e se multiplicarem em 

ambientes não fecais. 

 Coliformes termotolerantes: a definição é a mesma de coliformes, porém 

restringem-se as bactérias do grupo coliforme que fermentam a lactose a 

44,5 ± 0,2ºC em 24 horas; tendo como principal representante a 

Escherichia coli, de origem exclusivamente fecal. 
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 Contagem de bactérias heterotróficas: determinação da densidade de 

bactérias que são capazes de produzir unidades formadoras de colônias 

(UFC), na presença de compostos orgânicos contidos em meio de cultura 

apropriada, sob condições pré-estabelecidas de incubação: 35,0, ± 0,5ºC 

por 48 horas. 

 Cor: resulta da existência de substâncias dissolvidas, provenientes de 

matéria orgânica (principalmente da decomposição de vegetais – ácidos 

húmicos e fúlvicos), metais como ferro e manganês, resíduos industriais 

coloridos e esgotos domésticos. No valor da cor aparente pode estar 

incluída uma parcela devido à turbidez da água, sendo esta removida 

obtém-se a cor verdadeira. 

 Dureza: resultante da presença de sais presentes com exceção de sódio e 

potássio. Nas águas naturais a dureza é predominantemente devido a 

presença de sais de cálcio e magnésio, no entanto sais de ferro, manganês 

e outros também contribuem para a dureza das águas. A dureza elevada 

causa extinção de espuma do sabão, sabor desagradável e produzem 

incrustações nas tubulações e caldeiras. 

 Escherichia coli (E.Coli): é a única espécie do grupo dos coliformes 

termotolerantes cujo habitat exclusivo é o intestino humano e de animais 

homeotérmicos, onde ocorre em densidades elevadas (CONAMA nº 

357/2005). 

 pH: abreviação de potencial hidrogeniônico, que é usado para medir acidez 

ou alcalinidade de soluções através da medida de concentração do íon 

hidrogênio (logaritmo negativo da concentração na solução). O pH 7 é 

considerado neutro sendo abaixo de 7 ácido e acima alcalino. É um 

parâmetro importante por influenciar diversos equilíbrios químicos que 

ocorrem naturalmente na água ou em unidades de tratamento de água.  

 Turbidez: medida da capacidade de uma amostra de água em impedir a 

passagem de luz. Grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz 

sofre ao atravessá-la, devido à presença de sólidos em suspensão, tais 

como partículas inorgânicas (areia, silte, argila) e de detritos orgânicos, 

algas e bactérias etc. 

De acordo com informações fornecidas pela SANEPAR, há um programa de 

monitoramento da qualidade da água tratada referente aos sistemas que buscam atender a 

Portaria n.º 2.914/2011. A tabela a seguir mostra a média das últimas 30 análises realizadas 

no município. Os dados foram adquiridos no site da SANEPAR com referência de atualização 

dos dados no dia 06 de agosto de 2014. 
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Tabela 6.10 Análises de Água. 

Análises de água de Campo Largo 

Parâmetro 
Média dos últimos 30 

resultados 
Mínimo / Máximo 

Permitido 
Portaria 2914-

MS 

Cor 3,7 15 uH-Un.Cor 

Fluoretos 0,8 0,6 a 1,1 mg/L F 

Turbidez 0,55 5 NTU 

pH 7,3 6,0 a 9,5 Un. pH 

Cloro Residual 1,2 0,2 a 5,0 mg/L Cl 

Alumínio 0,061 0,2 mg/L Al 

Ferro Total 0,07 0,3 mg/L Fe 

Manganês 0,14 0,1 mg/L Mn 

Microcistinas 0 1 ug/L 

Coliformes Totais 0 (0) Ausente  

Escherichia Coli 0 (0) Ausente  

Fonte: SANEPAR, 2014. Org. DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

De acordo com a média das últimas 30 análises realizadas pela Sanepar, apenas o 

manganês estava fora dos padrões de qualidade referentes à Portaria 2.914 do MS.  

Em Campo Largo o tratamento da água para consumo humano está sendo efetuado 

por meio de cloração, este processo tem sido realizado em tanques de contato e/ou 

diretamente nos poços. Normalmente os tanques de contato e os poços possuem grande 

quantidade de matéria orgânica, em contato com o cloro livre, ocorrem reações químicas que 

levam a formação de diversos subprodutos, entre eles o Trhialometano, que é um composto 

volátil cancerígeno. A Portaria do Ministério da Saúde n.° 2.914/11 estabelece que o valor 

permitido de Trihalometano na água é de 0,1 mg/L, entretanto os valores referentes a esse 

parâmetro não foram apresentados.  

6.1.5 Indicadores de Abastecimento de Água 

De acordo com a Lei Federal n° 11.445 de 2007, o Município de Campo Largo 

estabelece um sistema de informações sobre os serviços articulados com o Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento – SNIS. O SNIS representa o principal sistema de coleta, 

armazenamento, geração e divulgação dos dados de saneamento no Brasil.  

Com a atualização periódica do Plano Municipal de Saneamento Básico, que deve ser 

revisto por exigência legal no mínimo a cada quatro anos, este sistema poderá ser 

complementado com outros indicadores que no decorrer do processo forem considerados 

relevantes para acompanhamento da evolução do serviço de abastecimento de água no 

município. 

A concessionária responsável pela gestão dos serviços de água e esgotamento 

sanitário alimenta os dados anualmente, possibilitando a análise dos serviços através do 
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comparativo entre a média dos indicadores para os sistemas do Estado, a Capital (Curitiba) e 

o Município de Antonina, que possui o sistema municipalizado e apresenta características 

razoavelmente similares. Nota-se que no estado não há nenhum município com sistema 

municipalizado que possua as mesmas características populacionais que Campo Largo. 

Considerando os indicadores disponibilizados pelo SNIS em 2011, foi realizada uma 

avaliação dos serviços prestados. A apresentação desses indicadores demonstra o cenário 

atual do sistema gerenciado pela SANEPAR em Campo Largo, bem como a necessidade de 

investimentos para realizar melhorias em alguns setores. Abaixo segue a tabela comparativa. 

Os indicadores representam uma ferramenta fundamental para construção de 

panoramas e cenários, transmitindo informações de forma precisa e de fácil entendimento 

para a população. Além dessa função, indicadores são utilizados para registrar o 

acompanhamento e avaliação dos serviços, facilitando as tomadas de decisões. O uso de 

indicadores é necessário, assim como um acompanhamento periódico da sua variação, 

permitindo o monitoramento do sistema de abastecimento de água.  

Abaixo segue uma tabela especificando os principais indicadores utilizados para 

conclusão desta análise. 

 

Tabela 6.11 – Análise dos Indicadores de Abastecimento de Água. 

Análise dos Indicadores de Abastecimento de Água. 

Indicadores SNIS 2012 

Abrangência 

Campo 
Largo 

(SANEPAR) 

Curitiba 
(SANEPAR) 

Paraná  
Antonina 
(SAMAE) 

IN03 - Despesa total com os serviços por m³ 
faturado de água e esgoto (R$/m³) 

1,66 1,45 1,60 2,55 

IN05 - Tarifa média de água (R$/m³) 2,64 2,75 2,60 2,33 

IN012 - Indicador de desempenho financeiro 
(água e esgoto) (%) 

147,00 172,00 148,77 91,03 

IN013 - Índice de perdas faturamento de água 
(%) 

20,06 31,04 21,72 41,39 

IN049 - Índice de perdas na distribuição de 
água (%) 

34,26 39,60 33 41,39 

IN050 - Índice bruto de perdas lineares 
(m³/dia/km) 

11,49 27,52 14,30 19,35 

IN051 - Índice de perdas por ligação de água 
(L/dia/lig.) 

212,39 430,03 236,56 302,13 

IN058 - Índice de consumo de energia elétrica 
em sistemas de abastecimento de água 
[kWh/m³] 

0,64 0,51 0,81 0,25 

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, 2012. 

 

Na tabela acima, o “IN03 - Índice de Despesa Total com os serviços por m³ faturado 

de água e esgoto”, calculado através do valor das despesas totais com os serviços dividido 
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pelo volume total faturado (Água e Esgoto) apresentou um valor 12,65% mais alto quando 

comparado com Curitiba, e 3% mais alto quando comparado com o Estado do Paraná. Já 

quando feita esta comparação com o sistema de Antonina o valor fica 34,90% mais baixo. Os 

índices de desempenho e de custos apresentam claramente a eficiência do sistema de 

abastecimento de água de Campo Largo, bem como sua boa gestão e operação.  

 

O Indicador referente à tarifa média de água corresponde ao valor da Receita 

Operacional Direta com Água dividido pelo valor obtido pela subtração do Volume total 

faturado e o volume exportado. 

 

Analisando este indicador, verificou-se que a tarifa média corresponde 

aproximadamente (R$2,64/m³) 4% menor quando comparada com a capital paranaense 

(R$2,75/m³) e ao mesmo tempo é cobrado um valor um pouco maior da média estadual 

(R$2,60/m³). Comparando este indicador com o Município de Antonina onde a gestão é 

municipalizada, identificou-se que a Tarifa Média de água em Campo Largo é 13% maior. Este 

indicador demonstra que a tarifa aplicada no município apresenta-se de forma semelhante e 

equiparada com os outros sistemas.  Vale ressaltar que o detalhamento dos custos para a 

tarifação de água foi descrito no item Tarifas. 

Outro índice apresentado na tabela refere-se ao “IN058 - Índice de consumo de 

energia elétrica em sistemas de abastecimento de água” onde é apresentada a quantidade 

de quilowatts por hora para produção de um metro cúbico de água.  

 

Este indicador demonstra que o sistema de Campo Largo está sendo operado com 

uma concepção adequada uma vez que não há custos excessivos com a produção e 

distribuição de água e estações de elevatórias. Notavelmente, Campo Largo é caracterizado 

com um sistema de gestão adequada quando comparados com outros municípios. 

Com relação às perdas de faturamento, o município apresentou o percentual mais 

baixo. Nota-se para esse critério que o sistema de Antonina apresenta praticamente o dobro 

de perdas de faturamento. Este indicador é calculado através da subtração entre o volume 

produzido e o faturado, dividido pelo volume da produção.  
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Para ilustrar o sistema de perdas de abastecimento de água do Município de Campo 

Largo, o Índice de perdas por ligação de água apresentado pelo SNIS 2012 foi de 212,39 

L/dia./lig. O indicador de perda é calculado basicamente pela diferença entre o volume 

produzido e o consumido, dividido pelo número de ligações ativas do sistema de água.  

 

Ainda que este indicador seja o mais eficiente dos sistemas comparados, deve-se 

ampliar o combate às perdas hídricas para reduzir ainda mais o volume de água perdido 

através de programas de geofonagem das redes de distribuição e os ramais de ligação. Só 

através dessas intervenções será possível gerir um sistema que apresente menos déficit 

financeiro e amplie sua preservação ambiental e economicamente. 

Considerando apenas este valor atual do Indicador apresentado pela SANEPAR, 

calcula-se que a média do volume de água perdido por dia seja aproximadamente de 6.710 

m³. 

Diante da análise comparativa entre os indicadores dos sistemas de abastecimento de 

água, conclui-se que devem ser previstas ações eficazes e emergenciais para minimizar o 

índice de perdas do sistema, e, com isso reduzir os indicadores de perdas de faturamento no 

sistema de abastecimento de Campo Largo. Só através dessas intervenções será possível 

gerir um sistema que apresente menos déficit financeiro e torne-se sustentável ambiental e 

economicamente. 

6.1.6 Características dos Sistemas de Abastecimento de Água Operados Pela 

SANEPAR 

O diagnóstico do sistema de abastecimento de água existente em Campo Largo foi 

descrito com as informações disponibilizadas pela Companhia de Saneamento do Paraná – 

SANEPAR, concessionária dos Serviços de Água e Esgoto do município, e pela própria 

prefeitura, além de dados obtidos nas visitas técnicas realizadas pela equipe da DRZ.  

De acordo com as informações apresentadas pela SANEPAR observou-se que a área 

urbana do município (incluindo distritos) possui quatro sistemas distintos, operados pela 

concessionária atual, apresentados da seguinte forma: 

 Sistema Sede Campo Largo; 

 Sistema Bateias; 

 Sistema Jardim Guarani; 
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 Sistema Ferraria. 

A figura abaixo demonstra três dos sistemas citados. 
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Figura 6.1- Sistema de Abastecimento de Água do Município de Campo Largo. 

 
                Fonte: SANEPAR, 2014, adaptado por DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Dentre estes quatro sistemas ressalta-se que o Sistema de Ferraria é atendido pelo 

Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba (SAIC) – Sistema Passaúna. Este sistema 

abastece em torno de 2.500 ligações. 

O Sistema Sede é responsável pelo maior abastecimento do município, caracterizado 

como um sistema mais complexo. Já os outros dois sistemas são menores, apresentando 

suas próprias captações, formas de tratamento e distribuição, totalmente independentes em 

sua forma de operação. 

Somando os três sistemas geridos pela concessionária atual, a abrangência do 

sistema é de aproximadamente 90% da população total de Campo Largo, de acordo com os 

dados do IBGE de 2010. Abaixo segue a tabela com a distribuição populacional entre os 

sistemas. 

 

Tabela 6.12 - Abrangência dos Sistemas de Abastecimento de Água de Campo Largo. 

Relação de Cobertura dos Sistemas 

Sistema Economias Ligações Pop. Atendida 

Sede  31.535 28.838 96.890 

Bateias 526 513 1.626 

Jardim Guarani 943 813 2.976 

Total 33.004 30.164 101.492 

Fonte: SANEPAR,2014. 

 

O Município de Campo Largo, não possui seu Plano Diretor de Abastecimento de 

Água, o qual não tem obrigatoriedade de ser elaborado, mas pode auxiliar, significativamente, 

na gestão do sistema. Entretanto, nota-se que há, em Campo Largo, um determinado 

planejamento sistêmico que contempla e abrange, de forma conjunta, os setores de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, componentes do saneamento básico, e 

considera questões sociais, priorizando regiões de grande incidência de problemas com o 

abastecimento, comunidades mais carentes e, consequentemente, mais propensas à 

contração de doenças decorrentes da falta de saneamento.  

Com as visitas técnicas e as informações fornecidas pela SANEPAR, observou-se que 

o Sistema de abastecimento de água é composto por sistemas coletivos operados pela 

SANEPAR, assim como há sistemas geridos pela própria comunidade, como por exemplo, 

nas áreas rurais. Com esta distribuição e modelo de gestão dos sistemas de abastecimento 

de água, Campo Largo consegue atender toda a população do município, apresentando 

poucos problemas na sua gestão conforme será demonstrado. 

A descrição dos sistemas será apresentada, caracterizando todas as suas unidades, 

e especificações técnicas, croquis, detalhes aferidos in loco e informações repassadas pela 

SANEPAR. 
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6.1.6.1 Sistema Sede de Campo Largo 

O sistema integrado da Sede Urbana é composto por quatro subsistemas (São 

Caetano, Itaqui, Sede, Cercadinho e Rebouças) que abastece aproximadamente 28.838 

ligações e 31.535 economias, atendendo 100% da população urbana, segundo dados da 

própria concessionária. 

Observando os indicadores, durante o ano de 2011 a produção média anual do 

sistema integrado foi de 6.276.762 m³ e 17.197 m³/dia. Considerando o volume micromedido 

de 3.373.277 m³ no mesmo período, é estimada uma perda no sistema de distribuição em 

torno de 2.903.485 m³, sendo expressa pelo indicador calculado pela perda diária por ligação 

com o valor de 275,84 l/lig.dia. A perda estimada para o sistema distribuidor é de 35% e 

demonstra que o mesmo possui problemas excessivos com perdas reais e/ou aparentes. 

Abaixo segue croqui apresentado pela SANEPAR referente à Sede Urbana. 
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Figura 6.2 – Croqui do Sistema Sede de Campo Largo. 

 
Fonte: SANEPAR, 2014. 
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6.1.6.1.1 Captação e Recalque 
 

O sistema produtor conta com 7 fontes de captação, entre subterrânea e superficial, 

para atender os quatro subsistemas. Juntos, totalizam uma capacidade diária de 22.724 m³. 

Na tabela abaixo é possível observar cada uma destas captações, além de verificar que 

algumas delas estão trabalhando com a vazão de exploração maior do que a vazão outorgada 

– Poço Sede mineral e o Poço 3 – Guariroba. 

 

Tabela 6.13 – Disponibilidade de Captação Hídrica.  

Capacidade de Captação Hídrica 

Captação 
Q Outorgada 

(m³/h) 

Regime de 
bombeamento 

(m³/h) 

Q Explorada 
(m³/h) 

Capacidade 
Total (m³/dia) 

Rio Itaqui 310 24 295 7.440 

Rio Verde 195 24 193 4.680 

Poço sede Mineral 115 24 160 2.760 

Poço Colônia Rebouças 8,2 20 8,2 164 

Poço São Caetano 140 24 140 3.360 

Poço 3 - Guariroba 108 24 180 2.592 

Poço 9 - Guariroba 72 24 72 1.728 

Total 948,2 - 1.048,2 22.724 

Fonte: SANEPAR, 2013. 

 

Os registros da SANEPAR demonstram que a vazão máxima diária registrada durante 

o ano de 2011 foi de 21.417 m³. Ainda que o sistema produtor possua capacidade de atender 

essa demanda, é salientada a necessidade de ampliar a capacidade de produção para os 

próximos anos, uma vez que Campo Largo apresenta taxa de crescimento populacional 

positiva, bem como pela perspectiva municipal do crescimento industrial e consequentemente 

da busca hídrica para atender toda esta demanda. 

No entanto, a concessionária já atenta com estas questões iniciou a construção de 

uma nova ETA que está sendo executada para atender o crescimento populacional e industrial 

do município, conforme verificado em visita em campo. Ainda que o projeto da ETA, bem 

como outras informações técnicas não foram repassadas, afim de identificar a capacidade de 

ampliação do sistema, acredita-se que com esta nova obra o município deva sanar as 

condicionantes de crescimento em virtude da disponibilidade hídrica do sistema Sede. 

Para realizar a distribuição de toda água do sistema Sede a concessionária 

responsável pela operação e concepção do sistema disponibiliza de 16 estações elevatórias 

(conjuntos motobomba). Vale destacar que a quantidade de estações elevatórias de um 

sistema é proporcional aos problemas de vazamentos advindos com o excesso de 
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pressurização da rede, assim como dos custos com energia elétrica. Para isso, a concepção 

dos sistemas deve sempre ser submetida a avaliação dos técnicos, com intuito de buscar 

mudanças estruturais junto ao sistema. Neste sentido, esta avaliação é promovida com a 

elaboração de um Plano Diretor de Abastecimento de Água. 

Abaixo segue tabelas com as especificações técnicas de cada conjunto motobomba. 

 

Tabela 6.14 – Estação Elevatória de Água Bruta – Captação Itaqui. 

Características Técnicas da Estação Elevatória de Água Bruta  

Especificações Técnicas Bomba 01 Bomba 02 

Marca KSB KSB 

Tipo HOR HOR 

Potência - CV 167 200 

Rotação - rpm 1800 1750 

Altura Manométrica m.c.a 140 0 

Vazão – l/s 69,44 76,67 

Fonte: SANEPAR, 2013. 

 

Tabela 6.15 - Estação Elevatória de Água Bruta – Captação Cercadinho. 

Características Técnicas da Estação Elevatória de Água Bruta  

Especificações Técnicas Bomba 01 Bomba 02 

Marca HAUPT HAUPT 

Tipo VERT VERT 

Potência - CV 16 16 

Rotação - rpm - - 

Altura Manométrica m.c.a 9,6 9,6 

Vazão – l/s 60 60 

Fonte: SANEPAR, 2013. 

 

Tabela 6.16 - Estação Elevatória de Água Bruta – Captação São Caetano. 

Características Técnicas da Estação Elevatória de Água Bruta  

Especificações Técnicas Bomba 01 Bomba 02 

Marca GP - 

Tipo VERT - 

Potência - CV 30 - 

Rotação - rpm 3530 - 

Altura Manométrica m.c.a - - 

Vazão – l/s - - 

Fonte: SANEPAR, 2013. 
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Tabela 6.17 - Estação Elevatória de Água Tratada – Sistema Itaqui. 

Características Técnicas da Estação Elevatória de Água Tratada  

Especificações Técnicas Bomba 01 Bomba 02 Bomba 03 

Marca ALB ALB KSB 

Tipo HOR HOR HOR 

Potência - CV 40 40 50 

Rotação - rpm 1760 1760 1770 

Altura Manométrica m.c.a 19,5 28,5 41,7 

Vazão – l/s 73,3 69,72 59 

Fonte: SANEPAR, 2013. 

 

Tabela 6.18 - Estação Elevatória de Água Tratada – Sistema Cercadinho. 

Características Técnicas da Estação Elevatória de Água Tratada  

Especificações Técnicas Bomba 01 Bomba 02 

Marca HAUPT HAUPT 

Tipo VERT VERT 

Potência - CV 70 55 

Rotação - rpm 3450 3450 

Altura Manométrica m.c.a 90 51,6 

Vazão – l/s 34,72 50,27 

Fonte: SANEPAR, 2013. 

 

Tabela 6.19 - Estação Elevatória de Água Tratada – Sistema Pompéia. 

Características Técnicas da Estação Elevatória de Água Tratada - Sistema Pompéia 

Especificações Técnicas Bomba 01 Bomba 02 

Marca HAUPT HAUPT 

Tipo VERT VERT 

Potência - CV 30 30 

Rotação - rpm 3400 3450 

Altura Manométrica m.c.a 84 67,87 

Vazão – l/s 17,83 20 

Fonte: SANEPAR, 2013. 

 

Tabela 6.20 - Estação Elevatória de Água Tratada –Sistema Aldeia Rondinha. 

Características Técnicas da Estação Elevatória de Água Tratada  

Especificações Técnicas Bomba 01 Bomba 02 

Marca KSB KSB 

Tipo HOR HOR 

Potência - CV 60 50 

Rotação - rpm 3545 3545 

Altura Manométrica m.c.a 95 95 

Vazão – l/s 22,5 22,5 

Fonte: SANEPAR,2013. 
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Tabela 6.21 - Estação Elevatória de Água Tratada – Booster Berausse. 

Características Técnicas da Estação Elevatória de Água Tratada - Booster Berausse 

Especificações Técnicas Bomba 01 

Marca SCHNEIDER 

Tipo HOR 

Potência - CV 0,5 

Rotação - rpm 3400 

Altura Manométrica m.c.a 57 

Vazão – l/s 1,69 

Fonte: SANEPAR, 2013. 

 
Tabela 6.22 - Estação Elevatória de Água Tratada – Booster Cristo Rei. 

Características Técnicas da Estação Elevatória de Água Tratada 

Especificações Técnicas Bomba 01 

Marca MARK 

Tipo HOR 

Potência - CV 1,5 

Rotação - rpm 3400 

Altura Manométrica m.c.a -  

Vazão – l/s 1,64 

Fonte: SANEPAR, 2013. 

 

Tabela 6.23 - Estação Elevatória de Água Tratada – Booster Igreja. 

Características Técnicas da Estação Elevatória de Água Tratada  

Especificações Técnicas Bomba 01 

Marca SCHNEIDER 

Tipo HOR 

Potência - CV 2 

Rotação - rpm 3450 

Altura Manométrica m.c.a 40 

Vazão – l/s 3,78 

Fonte: SANEPAR, 2013. 

 

Tabela 6.24 - Estação Elevatória de Água Tratada – Booster Itaboa. 

Características Técnicas da Estação Elevatória de Água Tratada 

Especificações Técnicas Bomba 01 

Marca MARK 

Tipo HOR 

Potência - CV 3 

Rotação - rpm 3500 

Altura Manométrica m.c.a  - 

Vazão – l/s  - 

Fonte: SANEPAR, 2013. 

  



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 222 

Tabela 6.25 - Estação Elevatória de Água Tratada – Booster Itaqui de Cima. 

Características Técnicas da Estação Elevatória de Água Tratada  

Especificações Técnicas Bomba 01 

Marca ABS 

Tipo HOR 

Potência - CV 3 

Rotação - rpm 3500 

Altura Manométrica m.c.a - 

Vazão – l/s - 

Fonte: SANEPAR,2013. 

 

Tabela 6.26 - Estação Elevatória de Água Tratada – Booster Novo horizonte. 

Características Técnicas da Estação Elevatória de Água Tratada - Booster Novo Horizonte 

Especificações Técnicas Bomba 01 

Marca MARK 

Tipo HOR 

Potência - CV 3 

Rotação - rpm 3400 

Altura Manométrica m.c.a 57 

Vazão – l/s 1,64 

Fonte: SANEPAR,2013. 

 

Tabela 6.27 - Estação Elevatória de Água Tratada – Booster Partenope. 

Características Técnicas da Estação Elevatória de Água Tratada  

Especificações Técnicas Bomba 01 

Marca WORT 

Tipo HOR 

Potência - CV 3 

Rotação - rpm 3500 

Altura Manométrica m.c.a -  

Vazão – l/s 425 

Fonte: SANEPAR,2013. 

 

Tabela 6.28 - Estação Elevatória de Água Tratada – Booster São Caetano. 

Características Técnicas da Estação Elevatória de Água Tratada  

Especificações Técnicas Bomba 01 

Marca MARK 

Tipo HOR 

Potência - CV 1,5 

Rotação - rpm 3400 

Altura Manométrica m.c.a 40 

Vazão – l/s - 

Fonte: SANEPAR,2013. 
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Tabela 6.29 - Estação Elevatória de Água Tratada – Booster Vila Glória. 

Características Técnicas da Estação Elevatória de Água Tratada - Booster Vila Glória 

Especificações Técnicas Bomba 01 

Marca WORT 

Tipo HOR 

Potência - CV 2 

Rotação - rpm 3400 

Altura Manométrica m.c.a - 

Vazão – l/s - 

Fonte: SANEPAR, 2013. 

 

Observa-se que de forma geral as estações elevatórias trabalham sob regime 

intermitente e não possuem contrato horosazonal. O desligamento dos conjunto motobomba 

durante os horários de pico de consumo de energia é uma das ações que fazem parte de um 

planejamento para maximizar a eficiência energética dos sistemas de abastecimento de água. 

A possibilidade de implementar tal planejamento certamente trará redução dos custos com 

energia elétrica. 

As estações foram caracterizadas, de acordo com as informações prestadas pela 

SANEPAR, com bom estado de uso e acesso para operação e manutenção das instalações, 

acesso restrito e utilização de EPIs por parte dos funcionários, além de portarem placas de 

sinalização. 

Dessa forma, nota-se que quanto às estações elevatórias o cenário atual do sistema 

encontra-se adequado e sem demandar ações estruturais e/ou substituição de equipamentos. 

6.1.6.1.2 Avaliação de Disponibilidade de Água 

 

Atualmente o sistema integrado da sede urbana de Campo Largo está captando 

diariamente 25.156,80 m³ para abastecer 80.731 pessoas (Projeção populacional a partir do 

Censo de 2010), com um consumo médio estimado em 107 l/hab./dia, sendo essa quantidade 

suficiente para suprir as necessidades da população.  

A população estimada para o ano de 2035 para a sede urbana é de 107.517 pessoas, 

para abastecer toda a população será necessário captar 31.857,97 m³/dia, utilizando como 

média o consumo citado acima e considerando as perdas do sistema já apresentadas a 

demanda atual de captação não será suficiente para abastecer a população estimada.  

O SAS já conta com uma obra de ampliação, que será apresentada posteriormente.  

 

6.1.6.1.3 Tratamento de Água 
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Todo tratamento de água contempla uma série de procedimentos físicos e químicos, 

que são aplicados à água, tornando-a potável, ou seja, própria para o consumo humano. O 

processo do tratamento tem como objetivo livrar a água de qualquer tipo de contaminação, 

evitando, assim, a transmissão de doenças. 

O Sistema Integrado Sede Urbana dispõe de dois tipos de tratamento: através do 

método Tratamento Convencional onde são utilizadas duas Estações de Tratamento de Água 

(ETA Sistema Sede, ETA Itaqui e ETA Cercadinho com o processo de Filtração Direta Rápida) 

e o método mais simples realizado apenas com a desinfecção por cloro e fluoretação das 

águas com captação subterrânea (poços).  

 

Figura 6.3 - Fluxograma do Sistema de Tratamento Convencional Completo. 

 
Fonte: DEMSUR, 2012. 

 

 Coagulação - quando a água chega à ETA em sua forma natural (bruta), 

ela recebe uma mistura rápida, na Calha Parshall, de uma determinada 

quantidade de sulfato de alumínio. Este coagulante tem o poder de 

aglomerar a sujeira formando flocos. Para aperfeiçoar o processo, a Cal 

Hidratada é adicionada, o que mantém o pH da água no nível adequado; 

 Floculação - em tanques de concreto, e com a água em movimento, as 

partículas sólidas se movimentam de tal forma que se aglutinam em flocos 

maiores, ganhando peso, volume e consistência; 

 Decantação - em outros tanques, nos decantadores, por ação da 

gravidade, os flocos formados anteriormente separam-se da água e 

formam partículas que ficam depositadas no fundo dos tanques; 

 Filtração - nesta etapa a água ainda contém impurezas que não foram 

sedimentadas no processo de decantação. Por isso ela passa por filtros 
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formados por carvão, areia e pedras de diversos tamanhos. As impurezas 

de tamanho pequeno ficam retidas no filtro; 

 Desinfecção - o Cloro é aplicado na água para eliminar microrganismos 

causadores de doenças; 

 Fluoretação - é aplicado flúor na água para prevenir a formação de cárie 

dentária em crianças. 

Abaixo segue algumas imagens da visita técnica realizada para diagnóstico do sistema 

de abastecimento de água do Município de Campo Largo, onde foi feita a caracterização dos 

sistemas de tratamento de água operado pela SANEPAR.  

Figura 6.4 - Estação de Tratamento de Água -  ETA Itaqui. 

 

 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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As ETAs operadas pela SANEPAR não possuem sistema de tratamento de lodo 

gerado. Atualmente todo o lodo é recolhido e encaminhado para unidade específica de 

tratamento de lodo localizada em outro município. 

Abaixo seguem as imagens da ETA Cercadinho. 

 

Figura 6.5 - Estação de Tratamento de Água -  ETA Cercadinho. 

 

 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Durante a visita pode-se constatar que a análise de Jar Test¹ é realizada, evitando 

dessa forma custos demasiados com produtos químicos. Contudo, verificou-se que em virtude 

da vazão máxima diária registrada durante o ano de 2011 ter sido superada, o sistema 
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produtor deve ampliar o tratamento de água para atender o crescimento da população 

municipal. Conforme discorrido, A SANEPAR já está executando uma nova ETA (ETA Rio 

Verde) a qual atenderá toda a demanda esperada para Campo Largo. 

Outro fato importante a salientar, refere-se quanto à necessidade de implantar 

dispositivos para automatização da ETA. O controle total dos sistemas, bem como a adoção 

de novas tecnologias, favorece a gestão dos sistemas, garantindo dessa forma o 

abastecimento de água contínuo e de qualidade.  

Já para os poços um dos problemas identificados como prática da SANEPAR é a 

desinfecção dos poços que ocorre diretamente no manancial. Ainda que esta prática seja 

observada em vários municípios, salienta-se que este procedimento não é adequado e pode 

gerar problemas significativos para o manancial de abastecimento. A injeção de cloro nos 

mananciais, principalmente quando identificado com a presença mínima de matéria orgânica, 

pode acarretar na geração de trihalometanos trazendo problemas de saúde para população. 

6.1.6.1.4 Reservação 
 

O sistema Reservação da Sede Urbana conta com 10 Reservatórios que somados 

possuem um volume útil de 5.370 m³. De acordo com as normas brasileiras, define-se que um 

sistema deva possuir o volume de um terço da demanda de maior consumo diário. Conforme 

já mencionado a demanda máxima diária registrada para este sistema durante o ano de 2011 

foi de 21.417 m³, resultando numa capacidade mínima de reservação de 7.139 m³. O déficit 

de reservação do sistema é notório, sendo necessária sua ampliação em aproximadamente 

1.770 m³. 

Abaixo são apresentadas as características técnicas dos reservatórios, seguido do 

cenário atual de conservação e o nível de gestão destas unidades. 
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Tabela 6.30 – Características técnicas e físicas do sistema de reservação da Sede Urbana. 

Avaliação do Sistema de Reservação da Sede Urbana 

Denominação 
Volume 
útil (m³) 

Material Conservação/Problemas Automatização Macromedidor 
Registro de 

Limpeza 

REL - 01 200 Concreto Boa Sim Não Não 

RSE - 01 1000 Concreto Boa Não Não Não 

RSE - 02 1600 Concreto Pintura e Sinalização Não Na Entrada Não 

RSE - 03 1700 Concreto Pintura e Sinalização Sim Na Entrada Não 

RAP - 01 150 Aço Boa Sim Não Não 

RAP - 02 150 Aço Pintura e Sinalização Sim Não Não 

SER 01 - 
Cercadinho 

500 Concreto Pintura Sim Não Não 

RAP 01 - 
Colônia 

Rebouças 
30 Fibra 

Volume Insuficiente, 
Pintura e Sinalização 

Sim Não Não 

RAP 02 - 
Colônia 

Rebouças 
30 Fibra 

Volume Insuficiente, 
Pintura e Sinalização 

Sim Não Não 

REL 02 - Itaqui 
de Cima 

10 Aço 
Mau estado, Volume 
Insuficiente, Pintura e 

Sinalização 
Não Não Não 

Fonte: SANEPAR, 2013. 

 

De acordo com as informações cedidas pela SANEPAR, nota-se que o principal 

problema encontrado para esta parte do sistema refere-se ao falta de registro e manutenção 

dos reservatórios. Em virtude da dificuldade de identificar se há procedimentos de limpeza 

nos reservatórios durante as visitas técnicas realizadas, esta informação deve ser repassada 

unicamente pela companhia gestora do sistema. 

A implantação de unidades de macromedidores é outra questão que torna maior a 

operacionalização do sistema de reservação, possibilitando a realização de estudos para 

avaliar a capacidade efetiva do desligamento dos conjuntos motobomba durante os horários 

de maior consumo de energia elétrica.  

A falha de operação dos reservatórios, a fim de fazer com que os níveis de água 

apresentem uma variação diária, faz com que estas unidades sejam utilizadas em sua grande 

maioria apenas como “caixa de passagem” e consequentemente não apresente alteração no 

nível de água, permanecendo quase sempre  acima dos 70% da sua capacidade  de 

reservação. 
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Figura 6.6 – Reservatórios do Sistema de Reservação da Sede Urbana. 

 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

6.1.6.1.5 Rede de Distribuição 

 

O sistema de distribuição da Sede Urbana do Município de Campo Largo conta com 

14 setores. Ao todo o sistema contabiliza com 512.774 metros de rede de distribuição, através 

de Diâmetros nominais (DN) variando entre 25 e 500 mm e contendo diversos tipos de 

materiais: Ferro Fundido (DEFoFo), Ferro Dúctil (FD), Ferro Galvanizado (FG), Polivinil Rígido 

(PVC), PVC com diâmetro externo igual ferro fundido (PVCDEFoFo), Polivinil Reforçado com 

Fibra de Vidro (PRFV). 
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Tabela 6.31 – Descrição das características técnicas do Setores de Distribuição de água do Sistema Sede Urbana. 

Avaliação da Rede de Distribuição de Água do Sistema Sede Urbana 

Diâmetro 
Denominação RDA - 06  RDA - 07 RDA - 08 RDA - 09 RDA - 10 RDA - 11 RDA - 12 RDA - 13 RDA - 14 RDA - 15 RDA - 16 RDA - 17 RDA - 18 RDA - 19 

TOTAL 
Material Extensão (m) 

25 
PVC 3.550,95 837,82 295,85 819,37 - 1.541,10 532,00 - - - 769,50 296,00 - 283,84 

8.926,43 

32 
PVC 8.824,78 20.264,38 1.047,00 - 3.987,20 1.170,32 1.549,06 - 957,00 - 4.211,24 2.335,05 9.793,20 1.101,00 

55.240,23 

40 
PVC 6.135,72 7.233,86 837,66 - 22,20 - 1.034,82 - 185,00 - 110,00 - - 1.691,78 

17.251,04 

50 
PVC 99.881,49 114.225,16 14.009,20 4.046,44 8.604,47 4.152,04 376,93 5.147,69 5.569,78 804,02 9.527,32 15.225,15 7.195,18 2.034,48 

290.799,35 

60 
PVC 1.962,24 - - - - - - - - - - - - - 

1.962,24 

65 
PVC 3.239,52 - - - - - - - - - - - - - 

3.239,52 

75 
PVC 9.004,87 12.143,70 1.422,33 7,05 5.804,57 1.570,80 53,00 1.828,54 177,21 - 1.694,02 6.111,95 1.358,18 3.379,54 

44.555,76 

100 
PVC 11.414,03 7.785,90 10,00 1.052,10 1.081,23 40,16 - - - 559,30 5.433,28 - 751,63 - 

28.127,63 

125 
PVC 952,27 - - - - - - - - - - - - - 

952,27 

140 
PVC 2.152,45 1.307,96 - - - - - - - - - - - - 

3.460,41 

150 
PVC 3.021,31 3.273,25 1.765,49 - 9,00 - - - - - 907,22 - 1.492,17 - 

10.468,44 

180 
PVC 1.369,63 21,38 - - - - - - - - - - - - 

1.391,01 

200 
PVC 420,00 1.561,62 - - - - - - - - - - - - 

1.981,62 

50 
PVCDEFOFO - 3,37   - - - - - - - - - - - 

3,37 

100 
PVCDEFOFO - 9,84   - - - - - - - - - - - 

9,84 

150 
PVCDEFOFO 962,31 2.724,46 - - 1.197,74 - - - - - - - - - 

4.884,51 

200 
PVCDEFOFO 822,57 7.126,38 - - - - - - - - - - - - 

7.948,95 

250 
PVCDEFOFO - 6.786,02   - - - - - - - - - - - 

6.786,02 

Fonte: SANEPAR,2013. 
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Tabela 6.32 - Descrição das características técnicas do Setores de Distribuição de água do Sistema Sede Urbana. 

Avaliação da Rede de Distribuição de Água do Sistema Sede Urbana 

Diâmetro 
Denominação 

RDA - 06  RDA - 07 RDA - 08 RDA - 09 RDA - 10 RDA - 11 RDA - 12 RDA - 13 RDA - 14 RDA - 15 RDA - 16 RDA - 17 RDA - 18 RDA - 19 
TOTAL 

Material 
Extensão (m) 

60 
FOFO 10,91 - - - - - - - - - - - - - 

10,91 

75 
FOFO 143,00 - - - - - - - - - - - - - 

143,00 

140 
FOFO 190,00 - - - - - - - - - - - - - 

190,00 

150 
FOFO 986,49 - - - - - - - - - - - 943,76 - 

1.930,25 

180 
FOFO 121,15 - - - - - - - - - - - - - 

121,15 

200 
FOFO 530,66 6.131,99 1.288,00 - - - - - - - - - - - 

7.950,65 

250 
FOFO 220,00 1.788,28 1.041,00 - - - - - - - 5.304,18 - 1.731,74 - 

10.085,20 

300 
FOFO - 312,59 - - - - - - - - - - - - 

312,59 

400 
FOFO - 26,42 - - - - - - - - - - - - 

26,42 

500 
FOFO - 0,77 - - - - - - - - - - - - 

0,77 

50 
FG - 6,00 - - - - - - - - - 5,00 - - 

11,00 

150 
FD - 14,14 - - - - - - - - - - - - 

14,14 

200 
FD - 112,97 - - - - - - - - - - - - 

112,97 

250 
FD 3,04 287,24 - - - - - - - - - - - - 

290,28 

350 
FD - 18,00 - - - - - - - - - - - - 

18,00 

400 
FD - 33,56 - - - - - - - - - - - - 

33,56 

50 
PRFV 22,78 - - - - - - - - - - - - - 

22,78 

50 
POLYARM - 7,00 - - - - - - - - - - - - 

7,00 

200 
POLYARM - 3.504,88 - - - - - - - - - - - - 

3.504,88 

TOTAL 
155.942,17 197.548,94 21.716,53 5.924,96 20.706,41 8.474,42 3.545,81 6.976,23 6.888,99 1.363,32 27.956,76 23.973,15 23.265,86 8.490,64 512.774,19 

Fonte: SANEPAR,2013. 
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Durante a avaliação da rede de distribuição foi identificado que diversos setores estão 

sofrendo com falta de água. Tal situação se dá principalmente entre os bairros/setores 

localizados nas partes mais altas e apresentam dificuldade de abastecimento. Para minimizar 

os problemas com a interrupção do abastecimento, deve-se prever a modelagem da rede de 

distribuição para ampliar o monitoramento e o controle do sistema. Abaixo segue a relação 

dos setores identificados com problemas de falta de água: 

 Setor RDA – 06; 

 Setor RDA – 07; 

 Setor RDA – 08; 

 Setor RDA – 09; 

 Setor RDA – 11; 

 Setor RDA – 17; 

A figura abaixo apresenta o Sistema de Distribuição da sede urbana de Campo Largo. 
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Figura 6.7 - Sistema de Distribuição de Água - Sede Urbana. 

 
Fonte: SANEPAR, 2014, adaptado por DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014 
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6.1.6.1.6 Avaliação dos Setores do sistema Sede Urbana 
 

Abaixo segue breve descrição sobre os setores componentes do Sistema Sede de 

Campo Largo. 

 Setor São Caetano: Este sistema utiliza poço artesiano como fonte de 

captação de água, onde posteriormente é encaminhada para um 

reservatório semienterrado com capacidade de  1.000 m³.  O sistema de 

desinfecção da água é realizado antes da entrada do reservatório com a 

aplicação de cloro e flúor.  O sistema de distribuição abrange os bairros do 

Itaqui e São Caetano. Nota-se que o sistema está isolado do sistema de 

distribuição de água de Campo Largo e possui controle através de sistema 

supervisório.  De acordo com as informações cedidas pela SANEPAR, há 

uma provável infiltração no poço alterando esporadicamente a turbidez e 

cor da água in natura em períodos chuvosos.  

 Setor Rio Verde: A captação superficial do Rio Verde possui sua outorga 

para captação em 195,2 m³/h. Nota-se que atualmente a vazão de 

exploração está próxima, atingindo cerca de 193,3 m³/h. Esta captação 

apresenta problemas com sua disponibilidade em épocas de estiagem, 

assim como problemas de contaminação por coliformes fecais e totais 

advindos de sua montante. 

 Setor Poço Sede (Mineral): O poço em questão encaminha a água para o 

Reservatório semienterrado de 1.600 m³. O poço possui diâmetro de 250 

mm, profundidade de 18 metros e vazão de outorga de 115 m³/h. De acordo 

com as informações desta captação identificou-se dois problemas: 

primeiramente a outorga está com data de validade vencida (23/06/2010). 

Outra questão refere-se à vazão de exploração (160m³/h) que está acima 

da vazão outorgada (115 m³/h). Há tratamento antes da entrada do 

reservatório com a aplicação de cloro e flúor.  Em virtude de problemas com 

a presença elevada de ferro e manganês em alguns períodos decidiu-se 

que a água fosse misturada com a produção da ETA Itaqui. Após passar 

pelo sistema de desinfecção e fluoretação, a água distribuída passa por 

uma estação elevatória de água tratada (EET) onde é encaminhada para a 

rede de distribuição. O sistema contribui para o abastecimento da região 

central de Campo Largo.  Existe elevação da turbidez da água do poço 

devido a provável  infiltração em  dias chuvosos. 
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 Setor Poço Rebouças: Este poço utiliza como manancial o aquífero 

cristalino. Seu diâmetro é de 150 mm e está com uma profundidade de 101 

metros. De acordo com os dados da própria concessionária atual 

(Sanepar), a vazão explorada é a mesma vazão outorgada (5,22 m³/h). 

Outro fato a salientar refere-se a data da licença de outorga que foi expirada 

na data de 10/12/2013. Existe aplicação de cloro e flúor no poço. A 

distribuição é feita em marcha para a região e o excedente alimenta dois 

reservatórios apoiados de 50 m³.  

 Setor Cercadinho: A ETA produz 161 m³/h de a água tratada é 

encaminhada para o reservatório semienterrado com 500 m³.  É realizado 

tratamento completo antes da entrada no reservatório. A elevatória do RSE 

de 500m³ recalca para o reservatório apoiado de 150m³ (Pompéia) que 

abastece os bairros do Cercadinho e São Luiz. Existe também outra 

elevatória que alimenta o RAP Aldeia. Este RAP possui elevatória que 

auxilia o abastecimento da região Central e alguns bairros de Campo Largo. 

A SANEPAR disponibilizou o croqui referente ao sistema de Cercadinho, 

conforme apresentado na figura abaixo: 
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Figura 6.8 - Croqui do Sistema Cercadinho. 

 
     Fonte: SANEPAR, 2014.  
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 Setor Itaqui: O sistema ETA Itaqui é o maior do Município de Campo Largo. 

Com sua produção de 270 m³/h a água tratada é armazenada em quatro 

reservatórios (reservatório semienterrado com 2.000 m³, reservatório 

semienterrado com 1.600 m³, reservatório enterrado com 1.000 m³ e o 

reservatório elevado com 200 m³) após passar pelo tratamento completo. 

A vazão de outorga é de 310 m³/h e a data de validade é até 03/12/2050. 

Segundo informações da SANEPAR, há ocorrência de problemas com a 

captação no sentido de existir muita contaminação por coliformes fecais e 

totais. A captação ocorre por tomada de água direta e com a utilização da 

barragem de nível. De acordo com as informações dos setores, 

apresentadas pela SANEPAR, o sistema da sede está sendo operado com 

sua capacidade máxima para abastecer a região central de Campo Largo 

e seus bairros adjacentes. Ainda que o município não apresente problemas 

significativos com a falta de água (salvo raras exceções em períodos de 

muito consumo aliado às regiões mais altas), a SANEPAR já está com a 

execução de uma obra para construir uma nova Estação de Tratamento de 

Água com capacidade suficiente para atender tanto a população urbana 

atual, quanto para o crescimento previsto para os próximos 20 anos. 

 

Figura 6.9 – Captação com Barragem de Nível. 

Fonte: DRZ Geotecnologia, 2014. 
 

6.1.6.1.7 Relação das Demandas e Necessidades Diagnosticadas para o Sistema 
Sede Urbana 

 

O sistema Sede Urbana operado pela SANEPAR é caracterizado como um bom nível 

de gestão e apresenta apenas algumas questões pontuais para melhorar a opinião municipal 

e seus indicadores apresentados, que vale ressaltar, não estão ruins.  
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O sistema produtor passa por um processo de alteração e com a finalização da obra 

que se encontra em andamento deverá atender toda demanda prevista para o crescimento 

industrial e populacional do município, resolvendo por vez a esta questão para os próximos 

20 anos. 

A operação do sistema é automatizada em partes e precisa realizar pequenos 

investimentos, como por exemplo a automatização dos reservatórios e dos conjuntos 

motobomba para através de um planejamento eficaz, denominado de programa de eficiência 

energética, conseguirá reduzir ainda mais os custos com a energia elétrica, tornando ainda 

mais lucrativa a operação do sistema. Dentro do processo de automatização, deve-se buscar 

a modelagem computacional de todo o sistema de abastecimento de água para ampliar o 

entendimento sobre os setores e principalmente estabelecer quais devem ser as intervenções 

necessárias para acabar com as interrupções no abastecimento. 

A índice de perda hídrica também é outra situação que demanda atenção específica. 

Deve-se construir um planejamento de ações, entre elas a geofonagem da rede de 

distribuição de todo o sistema, para combater as perdas reais e aparentes. O volume diário 

de água desperdiçado em Campo Largo é significativo e carece de ações estruturais e 

estruturantes que vão de acordo com a preservação dos recursos hídricos. 

O déficit de reservação do Sistema Sede pode ser um dos problemas responsáveis 

pela falta de água diagnosticada no sistema. A necessidade de ampliar o volume de 

reservação é eminente e deve ser realizada de maneira integrada e estratégica buscando 

atender e melhorar a concepção do sistema de distribuição. Vale ressaltar que além dos 

problemas identificados com a falta de reservação, há problemas identificados com a falta de 

manutenção dos reservatórios, além de outras intervenções físicas (pintura e placas de 

identificação) que serão sanadas pontualmente. 

De acordo com as últimas análises de qualidade de água, foi verificado que de todos 

os parâmetros impostos pela Portaria nº 2914, apenas a concentração de manganês estava 

acima do limite proposto pela portaria. Este fato mostra que a água distribuída para a 

população não atende todos os parâmetros de qualidade impostos, no entanto o problema 

identificado não é considerado grave.  

Além destas características mencionadas, há um planejamento específico elaborado 

para o sistema pela SANEPAR, que caracteriza as ações além de definir a localidade das 

intervenções físicas junto ao sistema. Abaixo é apresentada uma tabela com estas ações: 
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Tabela 6.33 – Planejamento Apresentado pela SANEPAR para o Sistema Sede Urbana. 

Avaliação das Demandas Pontuais Apresentadas pela SANEPAR 

Item 
Unidade 

operacional 
Necessidade Custo 

1 Redes 
Remanejamento de 6.000 metros de rede - 

Campo Largo 
- 

2 Redes 
Implantação de 500 m de rede para eliminar 

pontas de rede 
- 

3 Redes Ampliação Colônia Rebouças R$ 87.537,83 

4 Redes Ampliação São Caetano R$ 65.226,29 

5 Redes Ampliação campo largo - Colônia Balbino cunha R$ 205.000,00 

6 Redes Implantação de hidrante em Colônia Rebouças R$ 3.000,00 

7 Redes Remanejamento de 500 m de rede DN 200 fofo - 

8 SAA Implantação do projeto global – ETA rio verde R$ 15.550.000,00 

9 SAA 
Implantação do projeto global – ETA Rio Verde a 

equacionar 
R$ 12.450.000,00 

10 Redes 
Implantação imediata de reforço p/ atender partes 

altas 
- 

11 SAA Redimensionamento Booster Cristo Rei - 

12 USPD Neutralizador gás cloro Itaqui R$ 311.713,43 

13 USPD Neutralizador gás cloro Cercadinho R$ 76.545,60 

TOTAL R$ 28.749.023,15 
Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

6.1.6.2 Sistema de Abastecimento de Água do Distrito Bateias 

O sistema do Distrito de Bateias é operado pela companhia Sanepar e caracteriza-se 

como o menor sistema coletivo do município. Com aproximadamente 526 economias e 513 

ligações, o sistema abastece cerca de 1.807 habitantes, representando praticamente 100% 

dos munícipes do distrito e com capacidade atual de produção de 400 m³/dia. Considerando 

que a produção média diária seja em torno de 216 m³/dia, este sistema possui uma 

capacidade de ampliar sua cobertura em 46%, atendendo aproximadamente 2.640 munícipes. 

Durante o ano de 2011 o volume micromedido do sistema foi de 59.969 m³. Avaliando 

o consumo através da população do município, estima-se que a taxa de consumo por 

habitante seja em torno de 91 l/hab.dia. Com essa taxa de consumo, é caracterizado um 

consumo bem baixo quando comparado com outros municípios do porte de Campo Largo. 

O volume de produção do sistema Bateias neste mesmo período foi de 78.869 m³. 

Desta forma, calculando a perda hídrica do sistema encontra-se porcentual de 23%, 

caracterizando o sistema com uma excelente eficiência. Para calcular outro indicador de perda 
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hídrica para o sistema, nota-se que a relação de litros de água perdidos por ligação é de 

100,93 l/lig./dia. 

A extensão de rede do sistema é bem significativa e atinge 19.048m. Quando busca-

se construir a relação da extensão da rede pelas ligações encontra-se o valor de 37,13 m/lig. 

Segundo dados da concessionária, a captação é realizada através de um único poço, 

que após passar pelo processo de tratamento – simples desinfecção por cloro – a distribuição 

é feita diretamente na rede, destinando as “sobras” para o reservatório apoiado (RAP - 1) com 

capacidade de 30 m³. 

A figura abaixo demonstra o croqui disponibilizado pela SANEPAR (2014) referente ao 

sistema de Bateias. 

 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 241 

Figura 6.10 - Fluxograma do Sistema do Distrito Bateias 

 
      Fonte: SANEPAR, 2014.  
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6.1.6.2.1 Ligações e Economias 

 

Dos sistemas operados pela SANEPAR, o Distrito de Bateias é o menor entre eles. 

Com um total de 513 ligações e 526 economias, o sistema abrange cerca de 1.807 munícipes. 

Outro fato e destacar refere-se ao baixo consumo de água pelos setor industrial e comercial, 

predominando o abastecimento da classe “residencial” com a maior porcentagem de 

atendimento. 

Tabela 6.34 -  Relação de Ligações e Economias – Distrito Bateias. 

Categorias Ligações  Economias 

Residencial 485 498 

Comercial 17 17 

Industrial 1 1 

Poderes Públicos 5 5 

Utilidade Pública 5 5 

Totais 513 526 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

Figura 6.11– Distribuição das Ligações do Sistema de Abastecimento do Distrito de Bateias. 

 
Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

6.1.6.2.2  Captação e Recalque  

 

A captação é realizada junto ao aquífero Karste, através do poço CSB - 01 com 200 

mm de diâmetro e 22 metros de profundidade. Sua capacidade máxima de vazão de 

exploração é 31 m³/h, sob regime de bombeamento de 20 horas por dia. 
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Após análise, observou-se que a outorga nº 167/2003 está vencida desde 06/03/2013, 

e demanda regularização junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 

O conjunto motorbomba utilizado para operação do poço é denominado de EET – 01. 

A operação dessa Estação Elevatória de água Tratada (EET) recalca água para toda a rede 

de distribuição com uma vazão de operação 3,42 l/s ou 12,33 m³/h. A capacidade de recalque 

da EET, referente a altura manométrica, é de 95 m.c.a, operando em torno de 18 horas por 

dia. 

O sistema ainda conta com um booster (EET – 02), que tem objetivo de ampliar a 

pressão na rede para atender a população e fazer com que a água chegue até o reservatório 

de Bateias. Abaixo segue uma tabela com as especificações técnicas deste Booster. 

 

Tabela 6.35 – Especificações Técnicas referente ao Booster – EET 02. 

Especificações Técnicas do Booster - EET 06 

Bomba Motor 

Tipo 
Pot. 
(CV) 

Rotação 
(rpm) 

Altura 
Manom. 
(m.c.a) 

Vazão 
(l/s) 

Diam. 
(mm) 

Pot.  
(CV) 

Tipo 
partida 

Tensão 
(V) 

Corr. 
(A) 

Rotaç. 
(rpm) 

HOR 2 3400 - - - 2 Direta 220 - 3400 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

6.1.6.2.3 Avaliação da Disponibilidade de Água 

 

Atualmente o Distrito de Bateias é capaz de captar diariamente 400 m³, entretanto para 

abastecer 1.807 pessoas, o sistema tem captado aproximadamente 216 m³/dia, com um 

consumo médio estimado em 91 l/hab./dia, sendo essa quantidade suficiente para suprir toda 

a população.  

A população estimada para o ano de 2035 para o Distrito de Bateias é de 4.661 

pessoas, para abastecer 100% da população será necessário captar 1.196,94 m³/dia, 

utilizando como média o consumo diário de 107 l/hab./dia, adotado pelo SNIS, onde são 

considerados 25% de perdas hídricas, decorrentes do aumento da capacidade do sistema.   

De acordo com a estimativa do crescimento populacional do distrito a captação atual 

não será suficiente para suprir a demanda futura. 

6.1.6.2.4  Reservação 

 

O sistema de Bateias conta com um único reservatório com capacidade volumétrica e 

volume útil de 30 m³, formato circular e executado em material de fibra. A cota do terreno onde 

está localizado é 890 m, e segundo dados da própria SANEPAR, este reservatório possui 

problemas de limpeza e manutenção. Deve-se cobrar ações da SANEPAR neste sentido, para 
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que a população abastecida por este reservatório possa usufruir de uma água com qualidade 

e fora dos riscos de contaminação. 

Quanto à segurança (isolamento) do reservatório e a conservação das estruturas 

físicas a situação encontra-se adequada. 

Segundo os dados da SANEPAR, o registro do consumo máximo encontrado no 

sistema durante o ano de 2011 foi de 278 m³/dia. De acordo com as normas brasileiras, define-

se que um sistema deva possuir o volume de um terço da demanda de maior consumo diário. 

Sendo assim a demanda de reservação do sistema é de aproximadamente 93 m³. Ainda que 

não se tenha registro da falta de água em virtude da baixa capacidade de reservação, nota-

se que a execução de mais um reservatório seria necessário para aumentar a autonomia e 

inibir riscos de colapso no sistema. 

6.1.6.2.5 Rede de Distribuição 

 

O sistema total de distribuição de Bateias possui cerca de 19.048,46 metros de rede, 

variando os diâmetros nominais de acordo com a tabela abaixo. A fim de gerar um indicador 

para avaliar o sistema, define-se a relação da extensão da rede pelo número de ligação 

através do valor 37,13 m/lig.  

 

Tabela 6.36 – Descrição quantitativa da rede de distribuição – Distrito Bateias. 

Diâmetro - DN             
(mm) 

Material 
Extensão                      

(m) 

25 PVC 415 

32 PVC 4.947,83 

40 PVC 486,62 

50 PVC 11.661 

75 PVC 1.502,77 

100 FD 11,24 

75 FG 24 

TOTAL 19.048,46 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

A figura abaixo ilustra a distribuição da rede no distrito. 
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Figura 6.12 - Sistema de Distribuição de Água do Distrito Bateias. 

 
Fonte: SANEPAR, 2014, adaptado por DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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6.1.6.2.6 Demandas Diagnósticas do Sistema de Água de Bateias 
 

Embora os técnicos da concessionária tenham relatado que o sistema não apresenta 

grandes problemas, é salutar a necessidade de ampliar o sistema de produção e reservação 

do município, assim como prever a limpeza do reservatório, principalmente em virtude da 

previsão de aumento de demanda caso venham a ser atendidos os loteamentos, atualmente 

irregulares, Tigrinho (23 economias) e Roça (85 economias). Ao todo isso representa uma 

ampliação de aproximadamente 20% do sistema atual. 

De acordo com o diagnóstico realizado pela consultoria, juntamente com o próprio 

planejamento estabelecido pela Sanepar, nota-se a necessidade de prever a ampliação e 

melhoria operacional do sistema através das seguintes ações: 

 Execução de 1.500 metros de rede PVC DN 50 mm; 

 Aumentar a produção do sistema através da ampliação da captação dos 

poços; 

 Ampliar o sistema de reservação com a execução de um reservatório com 

capacidade de 100 m³; 

 Outras melhorias operacionais. 

6.1.6.3 Sistema de Abastecimento do Jardim Guarani 

O sistema do Jardim Guarani é operado pela Companhia Sanepar e também é 

caracterizado como simples operação em virtude do processo de captação e também pelo 

reduzido número de ligações/economias. 

Este sistema abastece cerca de 2.729 habitantes (SANEPAR, 2011), através de 943 

economias e/ou 813 ligações totais, atendendo praticamente 100% do distrito com uma 

demanda média (produção) de 486 m³/dia. Considerando que sua capacidade de produção é 

de 640m³/dia, este sistema tem capacidade de ampliar sua produção em aproximadamente 

24%, chegando a abastecer até 3.380 munícipes. 

Segundo os dados mais recentes disponibilizados pela SANEPAR o volume 

micromedido durante o ano de 2011 foi 124.891 m³, o que se traduz em um consumo diário 

de 342 m³, sendo estimada a taxa de consumo da população em torno de 125,32 l/hab.dia. 

O volume produzido no ano de 2011 foi de 175.773 m³, demonstra que a perda anual 

no sistema distribuidor foi de 50.882 m³. Ao apresentar esta informação através de um 

indicador avaliativo do sistema, estima-se que sua perda hídrica seja em torno de 29% ou 

171,47 l/lig.dia. Este indicador quando comparado com outros sistemas e, principalmente com 

a média nacional que segundo a Associação de Engenharia Sanitária e Ambiental é estimado 

em 40% (ABES, 2013), este valor encontra-se dentro da faixa aceitável de perdas do sistema 

de abastecimento. 
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Segundo dados da concessionária, a captação é realizada através de dois poços 

(Poço 02 e Poço 03), que, da mesma forma que o sistema de Bateias, após passar pelo 

processo de tratamento – simples desinfecção por cloro – a distribuição é feita diretamente 

na rede e da mesma forma, alimenta o reservatório de jusante (RAP - 1) com capacidade de 

60 m³. 

A figura abaixo apresenta o croqui disponibilizado pela SANEPAR (2014). 
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Figura 6.13 - Fluxograma do sistema de Abastecimento do Jardim Guarani. 

 
Fonte: SANEPAR, 2014. 
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6.1.6.3.1 Ligações e Economias 
 

O Jardim Guarani também apresenta as mesmas características de distribuição das 

ligações e economias que o sistema de Bateias. Nota-se que dentre as 813 ligações e 943 

economias, observa-se um baixo número de ligações e economias para os setores industrial 

e comercial, predominando em aproximadamente 95% das ligações pela classe de consumo 

Residencial. 

 

Tabela 6.37 -  Relação de Ligações e Economias do Sistema Jardim Guarani. 

Categorias Ligações  Economias 

Residencial 775 902 

Comercial 18 21 

Industrial 6 6 

Poderes Públicos 3 3 

Utilidade Pública 11 11 

Totais 813 943 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

Figura 6.14 -  Distribuição das Ligações e Economias do Sistema Jardim Guarani. 

 
Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

6.1.6.3.2 Captação e Recalque  

 

Conforme já mencionado sobre a captação do Sistema Guarani, esta é realizada junto 

ao aquífero Cristalino, através de dois poços CSB-02 e CSB-03. O poço CSB - 02 possui 150 
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mm de diâmetro e 70 metros de profundidade. Sua capacidade máxima de vazão de 

exploração é de 12 m³/h, sendo operado sob regime de bombeamento de 20 horas por dia. 

Da mesma forma que o sistema de Bateias, observou-se que a outorga nº 871/2002, 

referente ao CSB – 02, está vencida desde 11/11/2010 e apresenta necessidade de 

regularização junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 

O conjunto motorbomba utilizado para operação do poço é denominado de EET – 02. 

A operação dessa Estação Elevatória de água Tratada (EET) recalca água para toda a rede 

de distribuição com uma vazão de operação 3,49 l/s ou 12,57 m³/h. A capacidade de recalque 

da EET, referente a altura manométrica, é de 130 m.c.a, operando em torno de 18 horas por 

dia. 

Já o Poço CSB – 03 possui 150 mm de diâmetro e 102 metros de profundidade. Sua 

capacidade máxima de vazão de exploração é de 20 m³/h, sob regime de bombeamento de 

20 horas por dia. 

Este poço também possui outorga nº 730/2001, referente ao CSB – 03, vencida desde 

19/12/2011. Nota-se que de forma geral a maioria demandando regularização junto ao 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 

Já a linha de recalque do sistema possui uma extensão de 295 metros com diâmetro 

nominal DN 100mm. Ainda que seja possível verificar esta adução conectada à uma rede de 

75mm posteriormente, os técnicos da SANEPAR salientam a definição de linha de recalque: 

“entende-se por adutora única quando material, diâmetro e outras dimensões não se alteram 

em toda a extensão”. 

6.1.6.3.3 Reservação 

 

O sistema do Jardim Guarani conta com um único reservatório com capacidade 

volumétrica de 60 m³, porém, seu volume útil é de 55 m³. Da mesma forma que o sistema de 

Bateias, este reservatório possui formato circular com material em fibra.  

A cota do terreno onde está localizado o reservatório é 962 m, e encontra-se em boas 

condições de conservação e segurança. O reservatório ainda possui um sistema de 

automatização eficiente no combate ao desperdício de água, através de uma linha física 

interligado ao poço 02.  

A chegada da rede ao reservatório é superior e realizada através de uma rede de 50 

mm, enquanto a saída é realizada por uma rede em DN 75mm. O único problema a ressaltar 

deste reservatório é a inexistência de ventilação proposta pela NBR 1038/1986. 

Considerando que o consumo máximo registrado durante o ano de 2011 foi de  647 

m³/dia estima-se que o volume ideal de reservação do sistema seja de 215 m³. Ainda que não 
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se tenha relatos da população sobre a falta de água na distribuição do sistema, é ressaltada 

a necessidade de ampliar a capacidade de reservação do sistema. 

 

6.1.6.3.4 Rede de Distribuição 
 

Já a rede total de distribuição do sistema do Jardim Guarani possui cerca de 13.270 

metros. Os diâmetros Nominais variam de acordo com a tabela abaixo. Da mesma forma, com 

intuito de obter um indicador para avaliar o sistema, define-se a relação da extensão da rede 

pelo número de ligação, onde encontra-se o valor 16,32 m/lig. Nota-se que este indicador é a 

metade do valor encontrado para o sistema de Bateias. 

 

Tabela 6.38 – Descrição quantitativa da rede de distribuição do Sistema Jardim Guarani. 

Diâmetro - DN             
(mm) 

Material 
Extensão                      

(m) 

25 PVC 1.622,39 

32 PVC 3.689,38 

50 PVC 5.553,48 

75 PVC 2.404,34 

TOTAL 13.269,59 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

A imagem abaixo apresenta a rede de distribuição do Sistema do Jardim Guarani, 

conforme dados repassados pela SANEPAR.  
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Figura 6.15 – Sistema de Abastecimento de Água – Jardim Guarani. 

 
                    Fonte: SANEPAR, 2014, adapatado por DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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6.1.6.3.5 Demandas Diagnósticas do Sistema de Água do Jardim Guarani 
 

O sistema avaliado do Jardim Guarani apresenta-se com boas condições de 

conservação e capacidade produtiva. No entanto, de acordo com os cálculos realizados, o 

sistema de reservação carece ser ampliado, em ao menos mais um reservatório de 100 m³.  

 

6.1.6.4 Sistema de Abastecimento de Água – Ferraria. 

Como citado acima, o SAS Ferraria, faz parte do Sistema de Abastecimento Integrado 

de Curitiba (SAIC). O SAIC abastece um total de 831.508 habitantes, além do Distrito de 

Ferraria entre eles estão os sistemas de: Campo Comprido, Araucária, Pinheirinho, Ceasa, 

Tatuquara e Campo do Santana. 

Em janeiro de 2015 o SAIC apresentou um total de 3.564 ligações e 3.982 economias 

ativas para o distrito. Toda população de Ferraria que está alocada em área regular está sendo 

atendida pelo sistema e de acordo com a SANEPAR são consumidos 141,62 L/hab./dia. 

6.1.6.4.1 Ligações e Economias 
 

Nota-se que dentre as 3.564 ligações e 3.982 economias, observa-se um baixo 

número de ligações e economias para o setor industrial e para o poder público, predominando 

as ligações da classe de consumo Residencial. 

 

Tabela 6.39 -  Relação de Ligações e Economias do Sistema Jardim Guarani. 

Categorias Ligações  Economias 

Residencial 3.444 3.853 

Comercial 74 87 

Industrial 1 1 

Poderes Públicos 14 14 

Utilidade Pública 26 27 

Totais 3.564 3.982 

Fonte: SANEPAR, 2015. 

6.1.6.4.2 Captação e Recalque  

 

Conforme já mencionado sobre a captação do Sistema do Distrito de Ferraria, é 

realizada na Barragem Passaúna. Para suprir a demanda do SAIC são captados 8.057 

m³/hora ou 193.368 m³/dia.   

A água captada é enviada para a ETA Passaúna, que está em operação desde 1986. 

De acordo com a SANEPAR a ETA registra um índice de 100% de eficiência de tratamento e 

produz aproximadamente 2.000 L/s. 
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Por meio do ofício 14/2013 – USPD, a SANEPAR solicitou a renovação/alteração da 

outorga de direito, do processo SID n.º 11.544.530-8 de 06/06/2012 referente à captação 

superficial na Barragem Passaúna. Ao solicitar renovação, a SANEPAR também solicitou a 

ampliação da quantidade de água captada, deixando de ser 8.057 m³/hora para 8.348 

m³/hora.  

A captação possui dois macros medidores em sua saída, duas adutoras com diâmetros 

de 600 e 900 que conduzem a água até a estação de tratamento. Na entrada da ETA estão 

instalados dois macros medidores para aferição de perda hídrica. 

A tabela a seguir apresenta os dados repassados pela SANEPAR, referente a vazão 

e volume de água produzidos no período de Julho de 2013 à Junho de 2014:  

 

Tabela 6.40 - Volume de Água Produzido para o Sistema de Ferraria 

SAA Distrito Ferraria 

  
jul/1

3 
ago/1

3 
set/1

3 
out/1

3 
nov/1

3 
dez/1

3 
jan/1

4 
fev/1

4 
mar/1

4 
abr/1

4 
mai/1

4 
jun/1

4 
médi

a 

Volume 
Produzi
do (m³) 

45.3
2 

46.20 
43.2

0 
44.6

4 
44.41 53.43 

62.4
0 

50.5
2 

50.74 
45.3

1 
47.44 

44.8
5 

48.2
1 

Vazão 
(l/s) 

17 17 17 17 17 20 23 21 19 17 18 17 
18,3

3 

Fonte: SANEPAR,2014. 

 

O Fluxograma do sistema, e a própria distribuição destes, foram também repassados 

pela SANEPAR, e estão disponibilizados, conforme apresentados, nas figuras abaixo: 
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Figura 6.16 - Fluxograma do sistema de Abastecimento de Ferraria. 

 
     Fonte: SANEPAR, 2014. 
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Figura 6.17 - Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba- Ferraria. 

 
Fonte: SANEPAR, 2014. 
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A tabela abaixo demonstra a extensão de cada setor: 

 

Figura 6.18 - Extensão dos setores do Sistema de Ferraria. 

Setor Extensão (m) 

Booster Mato Grosso 10.802 

Booster Ferdinando Aleixo 5.865 

Valvula Dona Fina 5.934 

Valvula Ferraria 35.796 
Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

6.1.6.4.3 Reservação 

 

O sistema do Distrito de Ferraria faz parte do Sistema de Abastecimento Integrado de 

Curitiba, a água tratada na ETA Passaúna é recalcada para os seguintes centros de 

reservação: Campo Comprido, Araucária, Pinheirinho, Ceasa, Tatuquara e Campo do 

Santana. 

A água que é recalcada para o reservatório Campo Comprido, abastece diversas áreas 

(rede de distribuição e reservatórios), entre elas o recalque de Campo Comprido está sendo 

encaminhado para o Distrito de Ferraria.  

O Reservatório de Campo Comprido está localizado na Rua Angelo Rossa, em frente 

ao n.º 346 e possui capacidade de reservação de 10.000 m³. 

Foram também disponibilizados dados em AutoCad pela SANEPAR, e posteriormente 

trabalhados na plataforma ArcGis 10.2, para melhor compreensão, conforme apresentado na 

figura abaixo. 
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Figura 6.19 - Rede de Abastecimento de Água - Distrito de Ferraria. 

 
             Fonte: SANEPAR, 2014 , adaptado por DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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6.1.6.4.4 Avaliação da Disponibilidade de Água 
 

Devido à ausência de dados do Distrito de Ferraria estimaram-se os valores de 

demanda atual e futura para o SAA a partir dos estudos populacionais existentes. Adotando 

uma população de 16.223 habitantes com média de consumo de 100 l/hab./dia é necessário 

captar 4.809,92 m³/dia.  

A população estimada para o ano de 2035 para o distrito é de 21.551 pessoas, para 

abastecer 100% da população será necessário captar 6.387,58 m³/dia. 

 

6.1.7 Projeto de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água  

Foram repassados dados da SANEPAR referente à projetos de ampliação do sistema 

de abastecimento de água do município. Tais projetos referem-se à ampliação do Sistema 

Sede Urbana, Distrito Três Córregos, e da área rural Vila dos Gonçalves.  

6.1.7.1 Sistema de Abastecimento Lago Rio Verde 

Visto a necessidade de ampliação do sistema de abastecimento de Campo Largo, 

a SANEPAR iniciou investimentos para construção de um novo sistema, o Sistema de 

Abastecimento de Água Lago Rio Verde, com alcance de projeto até o ano de 2027. 

O projeto tem previsão de ser executado em duas etapas, sendo a primeira etapa 

prevista para até dezembro de 2014, e a segunda etapa até junho de 2015. O valor total do 

investimento no SAA Lago Rio Verde é de R$ 40.092.430,87, o qual contempla a ETA Lago 

Rio Verde, as instalações das captações, 9.250 metros de rede adutora, 16.185 metros de 

redes de distribuição, 20 medidores de vazão, 28 válvulas redutoras de pressão, 9 booster´s 

e adequação no CR Itaqui existente. Todas as obras contemplam instalações elétricas, de 

automação e de supervisão e controle (SANEPAR,2014). 

O manancial a ser utilizado para o sistema é proveniente do Reservatório Rio 

Verde, construído entre 1974 e 1976, pela PETROBRÁS, objetivando atender o consumo da 

Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR). O reservatório possui 7,9 km² de área, com 

bacia de contribuição de 173 km², envolvendo os municípios de Araucária, Campo Largo e 

Campo Magro. 

De acordo com o Estudo de Concepção realizado serão desativados alguns 

setores específicos dos sistemas de abastecimento já existentes, sendo reaproveitado, 

sempre que possivel, os equipamentos e partes integrantes destes.  

As fontes de captação do Rio Itaqui, poços Mineral e São Caetano serão 

desativadas, sendo reaproveitadas algumas partes integrantes dos sistemas citados, como 
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por exemplo, equipamentos da ETA Itaqui, sendo as adutoras passando a ser utilizadas como 

rede de abastecimento do Sistema do Lago Rio Verde.  

6.1.7.2 Captação e Recalque 

A captação da água está prevista para ser feita através da utilização de bombas 

submersíveis de sucção e recalque axiais instaladas verticalmente, fixadas em plataforma de 

concreto.  

A adutora de água bruta terá uma extensão estimada em 666,764 m até a ETA, com 

previsão de utilização de DN 600 com utilização de PRFV. 

6.1.7.3 Tratamento de Água 

O tratamento proposto para o sistema terá como processo a Dupla Filtração, definido 

a partir do estudo de tratabilidade da amostra de água coletada no Lago do Rio Verde, 

elaborado pela empresa Hidrosan Engenharia. É composta por câmara de pré-oxidação e 

adsorção, unidade de mistura rápida, câmara de carga, filtração ascendente, sistema de 

intercloração, filtração descendente, desinfecção, câmara de contato, correção de pH e o 

tratamento de lodo através de lagoas com sistema de recirculação das águas de lavagem. 

A Estação de Tratamento de Água Rio Verde será uma Estação de Tratamento de 

Água com capacidade de 320 l/s. O valor do investimento apenas na ETA será de 

R$21.912.580,01.  
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Figura 6.20 – Execução da Estação de Tratamento de Água ETA Rio Verde. 

 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

6.1.7.4 Reservação 

Para a reservação da água tratada, serão mantidos o reservatório apoiado São 

Caetano, com capacidade de 4.000 m³, e o centro de reservatórios do sistema Itaqui, que 

possui capacidade de 4.600 m³.  

Além dos reservatórios que serão mantidos, tem-se previsão de construção de mais 

um reservatório de 4.000 m³. Totalizando capacidade de 9.600 m³ para o atendimento da 

demanda prevista para o final do horizonte de projeto. 

6.1.7.5 Sistema de Abastecimento Três Córregos. 

Conforme dados fornecidos pela SANEPAR (2013) o sistema proposto para o Distrito 

de Três Córregos tem como objetivo atender 100% da população urbana do distrito. O cálculo 

do projeto foi feito com base em 360 habitantes, com consumo de 100 l/hab./dia, e 

considerando rede de 218,15 m/lig. 

O sistema será abastecido por captação subterrânea, poço tubular profundo, sendo 

executada captação, tratamento, adutora, reservação e distribuição com equipamento próprio 
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para saneamento rural. Cabe citar que o projeto foi feito considerando a instalação de caixa 

d’água e torneira bóia em cada ligação (SANEPAR, 2013).  

O poço tubular profundo já apresenta anuência prévia, sendo pertencente ao aquífero 

Cristalino, com vazão projetada de 4 m³/h. 

De acordo com dados do projeto da SANEPAR (2013) o tratamento proposto é por 

simples desinfecção, através de hipoclorito de sódio no poço, instalado junto ao poço em casa 

padrão tipo “H”, com rede de abastecimento executada toda em PVC com diametros nominais 

variando de 25 a 50 mm, e reservação dimensionada para um terço da demanda máxima 

diária, resultando total de 20 m³. 

A imagem a seguir apresenta o croqui da rede de abastecimento de água para o 

distrito, conforme repassado pela SANEPAR (2013). 
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Figura 6.21 - Croqui de rede de abastecimento de água no Distrito Três Córregos. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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6.1.7.6 Sistema de Abastecimento Vila Gonçalves 

Para a Vila Rural Gonçalves, pertencente ao Distrito Três Córregos, o sistema 

proposto para o abastecimento tem também o objetivo de atender 100% da população. Assim 

como o Sistema Três Córregos o projeto foi feito com base no consumo de 100 l/hab./dia, 

considerando população de 570 pessoas, e rede de 49,53 m por ligação.  

O sistema será abastecido por captação subterrânea, poço tubular profundo, sendo 

executada captação, tratamento, adutora, reservação e distribuição com equipamento próprio 

para saneamento rural. 

O poço tubular profundo já apresenta anuência prévia, sendo pertencente ao aquífero 

Cristalino, com vazão projetada de 4 m³/h. 

O tratamento proposto é por cloração de contato, instalado junto ao poço, com rede 

de abastecimento executada toda em PVC com diametros nominais variando de 25 a 50 mm, 

e reservação dimensionada para um terço da demanda máxima diária, resultando total de 20 

m³. 

6.1.8 Características dos Sistema Rurais de Abastecimento de Água 

Com relação ao abastecimento das comunidades isoladas, vilas rurais e dos distritos, 

tais localidades são abastecidas por sistemas próprios (poços), sendo todos operados 

diretamente pelas próprias comunidades, sem a intervenção da concessionária que opera o 

sistema urbano da sede municipal. Além destes sistemas, o Município de Campo Largo ainda 

conta com um grande número de poços artesianos, responsáveis pelo abastecimento de 

grande parte do setor rural. 

Conforme já mencionado, nota-se que a Bacia do Alto Iguaçu é responsável por 

abastecer toda a parte da sede urbana do município, enquanto a Bacia do Ribeira fornece os 

mananciais superficiais para atender os Distritos São Silvestre, Três Córregos e o restante da 

área rural. 

Campo Largo apresenta seus limites municipais com distâncias significativas. Há 

diversas comunidades rurais espalhadas pelo interior do município, onde foi possível 

conhecer grande parte destes pequenos vilarejos e observar suas principais demandas, 

características e dificuldades com a carência de alguns serviços básicos de saneamento. 

Dentre as comunidades visitadas, segue abaixo a relação das vilas visitadas e a quantidade 

de famílias existentes em cada uma delas. 
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Tabela 6.41 - Relação das Comunidades rurais visitadas e seus respectivos números de 
famílias. 

Relação das Comunidades rurais visitadas 

Comunidade Nº de Famílias 

Três Córregos 60 

São Pedro 40 

Batista - Água Branca 50 

Palmeirinha 45 

Erva 40 

São Silvestre 100 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

As comunidades rurais apresentam-se com características bem semelhantes. Nota-se 

de forma geral que praticamente todos os vilarejos apresentam as mesmas dificuldades e 

demandas. Quanto à questão dos serviços de abastecimento de água, com exceção da 

comunidade São Pedro, todas as outras localidades possuem como forma de captação fontes. 

Em períodos de chuvas fortes a qualidade da água de abastecimento fica mais comprometida, 

uma vez que a inexistência de desinfecção com cloro é pertinente em grande parte das 

localidades.  

A demanda de poços para as comunidades rurais, assim como a implantação de 

sistemas compactos de desinfecção (dosadores de cloro) das águas e a respectiva 

capacitação dos gestores responsáveis pela manutenção dos sistemas de distribuição de 

água retratam as principais demandas das comunidades rurais. 

Campo Largo possui diversos potenciais de fonte hídrica, conforme relatado no tópico 

“Disponibilidade de Mananciais Superficiais” e “Disponibilidade de Mananciais Subterrâneos” 

apresentados no relatório de Diagnóstico. Basicamente os principais mananciais de captação 

são o Rio Itaqui, Rio Verde e os Aquíferos Karst e o Cristalino. Vale lembrar que existem duas 

anuências emitidas pelo Instituto das Águas para a construção de dois poços no interior: Vila 

dos Gonçalves e Três Córregos, os quais contribuirão para o sistema no futuro, atendendo 

cerca de 186 ligações, com água tratada. 

O controle da qualidade da água utilizada para consumo humano no município ocorre 

através da vigilância da qualidade da água e sem nenhuma periodicidade. Dessa forma, 

salienta a necessidade de criar um banco de dado com a utilização dos dados obtidos com o 

programa VIGIÁGUA. Abaixo segue algumas imagens observadas durante as visitas in loco. 
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Figura 6.22 - Imagens das Vilas Rurais São Pedro e São Silvestre. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

6.1.8.1 Demandas Diagnósticas para os Sistemas Rurais Não Operados pela 

SANEPAR 

De acordo com as visitas realizadas in loco, bem como as informações adquiridas e 

entrevistas com os responsáveis pela operacionalização dos sistemas de distribuição de água 

da área rural, foram observadas algumas características semelhantes entre os Distritos:  

 Falta de tratamento de água: a falta de tratamento de água é um dos 

principais problemas que assolam os sistemas independentes do Município 

de Campo Largo. De maneira geral, deve-se construir programas em 

parcerias entre EMATER, SANEPAR e a VISA para desenvolver ações no 

sentido de executar projetos de tratamento das águas de abastecimento da 

área rural do município. 

 Baixa frequência das análises da qualidade de água: o baixo número das 

análises de qualidade de água foi identificado como ação emergencial a ser 

modificado. Dessa forma, deve-se desenvolver um programa de avaliação 

qualitativa e quantitativa dos mananciais de abastecimento da área rural, 

bem como a água de consumo utilizada pela população. Análises 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 267 

realizadas pela Vigilância Sanitária e até mesmo pelo distrito devem ser 

absorvidas no processo de gestão do tratamento e distribuição das águas. 

 Falta de rede cadastrada: os distritos não possuem a rede do sistema de 

abastecimento de água cadastrada, sendo necessário que essa banco de 

dados seja criado a fim de que a gestão seja otimizada. 

6.1.9 Identificação das Condições de Gestão Dos Recursos Hídricos nas Bacias 

do Município nos Aspectos de Interesse do Saneamento Básico 

No Estado do Paraná o gerenciamento dos recursos hídricos é gerido pelo Instituto 

das Águas do Paraná, criado pela Lei nº 16.242 de 13 de outubro de 2009. Com o intuito de 

facilitar o gerenciamento dos recursos hídricos no Paraná, as bacias do estado tiveram suas 

administrações descentralizadas, sendo então criados os Comitês de Bacias. 

Com a citada descentralização, o Paraná apresenta atualmente dez Comitês de 

Bacias, sendo o Município de Campo Largo representada pelo Comitê da Bacia do Alto Iguaçu 

e Afluentes do Rio Ribeira. Dessa forma o Comitê é responsável pela gestão dos recursos 

hídricos utilizados para abastecimento de água no município.  

 

6.1.9.1 Levantamento e avaliação das condições dos atuais e potenciais mananciais 

de abastecimento de água. 

No documento do Plano de Bacia do Alto Uruguai (2013), foi utilizada uma 

metodologia pelo Comitê das Bacias que acabou por propor o atual enquadramento dos rios 

utilizados para abastecimento de água.  

A metodologia utilizada considera que o enquadramento dos cursos de água 

principais e alguns de seus afluentes das bacias em estudo dependerá da articulação entre a 

gestão ambiental, saneamento, territorial e de recursos hídrico deve considerar não apenas 

os usuários, mas também os gestores municipais, tendo em vista que são os grandes 

responsáveis por implementar a gestão do uso e ocupação do solo e que também impactam 

na qualidade das águas e, por fim, no instrumento do enquadramento (AGUASPARANA, 

2013).  

O uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas do Alto Iguaçu e Alto Ribeira 

caracteriza-se pelo forte componente urbano da Região Metropolitana de Curitiba. 

Dessa forma, o enquadramento proposto apresenta-se abaixo:  

 Rio Cambuí – Classe 4; 

 Rio Itaqui: o trecho de Campo Largo recebeu duas subdivisões (IA1 e IA2), 

sendo classificados como Classe 3 e Classe 4, respectivamente; 
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 Rio Verde: recebeu duas subdivisões (VE1 e VE2), sendo classificados 

como Classe 2 e Classe 3, respectivamente. 

Os investimentos previstos para o período de 2014 a 2017, de acordo com o Plano de 

Bacia é de 19,8 milhões de reais, sendo os preços unitários definidos para cobrança pelo 

direito de uso da água definido conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 6.42 - Cobrança pelo direito do uso da água. 

Preços unitários definidos para a cobrança pelo direito do uso da água. 

USO R$ 

Captação de águas superficiais (R$/m³) R$ 0,01 

Captação de águas subterrâneas (R$/m³) R$ 0,02 

Consumo de água (R$/m³) R$ 0,02 

Carga lançada (R$/kg DBO) R$ 0,10 

              Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

6.1.10 Dependência entre sociedade local e recursos ambientais 

A ciência exerce forte influência na maneira com que as pessoas analisam e se 

relacionam com o ambiente, de maneira que a tentativa de se aplicar conceitos de uma visão 

de mundo mecanicista, baseada na ciência cartesiana, a uma realidade que não pode mais 

ser compreendida de maneira fracionada, se mostra incapaz de proporcionar soluções 

adequadas aos problemas socioambientais presentes nos dias de hoje.  

Segundo Capra (1997), a nova visão de mundo, na qual o planeta é visto como um ser 

vivo, e não mais como uma máquina, apresenta uma realidade de múltiplas interações, em 

que aspectos que antes eram deixados de lado pela ciência, como a subjetividade e a 

incerteza, hoje retornam para estabelecer conexões mais amplas, porém conscientes dos 

seus limites. 

O processo de expansão urbana sem adequação ao ordenamento territorial, 

juntamente com a falta de reflexão e entendimento crítico por parte da população sobre as 

relações existentes entre ser humano e ambiente, levou as cidades e, consequentemente a 

sociedade, a uma crise socioambiental de várias dimensões. Crise que trouxe uma série de 

novos desafios às populações na tentativa de resolver os problemas encontrados.  

Portanto, o meio ambiente urbano não pode ser compreendido apenas fisicamente, 

mas sim por meio de um conjunto de dimensões econômicas, culturais, políticas, espaciais, 

entre outras, caracterizadas como produto das relações sociais de uma comunidade. No 

entanto, de acordo com Orth (2001), citada por Silva (2002), é a dimensão espacial, física, 

que sustenta e reconhece as características econômicas, sociais e culturais de uma 

população.  
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O cenário urbano, ao mesmo tempo em que é o resultado da inter-relação de todas 

estas dimensões, é também quem aponta e provoca novos ciclos de relações. Segundo 

Machado (1997), esta visão fundamenta-se na inter-relação e interdependência essencial de 

todos os fenômenos: físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais. 

A contribuição considerada como um dos passos mais importantes na evolução da 

própria ciência ecológica por inserir, além dos aspectos físicos e biológicos, o ser humano na 

análise ambiental tomando a parcela imponderável existente na mente humana. 

Portanto, Guimarães (2004), afirma que a análise da percepção ambiental que é 

construída por meio de interpretações mediadas pela cultura e por estímulos sensoriais, 

permite um auxílio na compreensão das inter-relações entre ser humano e meio ambiente.  

Desta forma, há o reconhecimento das condições ambientais por meio dos estímulos 

sensoriais, obtidos através dos processos perceptivos, e da cultura, de modo que, cada 

indivíduo, através de sua própria percepção, constrói uma compreensão diferente diante de 

cada experiência vivenciada. 

Neste contexto, a cidade de Campo Largo que percebe grande expansão e 

crescimento populacional pelo fato de estar em uma região metropolitana e próximo da capital 

estadual deve se ater a essa realidade, proporcionando aos seus cidadãos uma consciência 

de dependência entre eles e os recursos hídricos.  

O município é privilegiado no que diz respeito aos recursos hídricos, por estar situado 

em uma região do país onde há grande incidência de cursos d’água e índices de precipitação 

elevados, concomitante com certo grau de preservação. Hoje a maior dependência da 

sociedade Campo-larguense com os recursos ambientais está relacionada aos mananciais 

de abastecimento humano tanto superficiais quanto profundos e em segundo plano o uso dos 

recursos hídricos nas atividades agrossilvopastoris e industriais.  

 

6.2 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

Tendo em vista a situação atual do Esgotamento Sanitário de Campo Largo, observa-

se que o déficit deste serviço pode ser definido pela falta de investimentos e/ou da oferta de 

soluções sanitárias individuais ou coletivas. Dentro dessa perspectiva, o fluxograma abaixo, 

extraído do relatório “Panorama do Saneamento no Brasil – Vol. 2”, ilustra esta classificação. 
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Figura 6.23 - Fluxograma do saneamento básico. 

 
Fonte: Panorama do Saneamento Básico no Brasil, 2011. 

 

Nos tópicos a seguir, serão tratados os itens citados no fluxograma acima, de acordo 

com as especificações do Município de Campo Largo.  

6.2.1 Caracterização e diagnóstico do prestador de serviço. 

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Campo Largo, assim como os serviços de 

abastecimento de água são de concessão da Companhia de Saneamento do Paraná 

(SANEPAR), sociedade de economia mista, criada pela Lei Estadual 4.684, de 23 de janeiro 

de 1963, e que, em junho de 1964, teve seu nome atual concedido pela Lei Estadual 4.878. 

De acordo com dados cedidos pela SANEPAR, a concessionária possui 225 Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETEs) distribuídas em todas as regiões do Paraná, sendo uma das 

maiores estruturas de esgotamento sanitário no Brasil. Nos 345 municípios onde a Sanepar 

está presente no Paraná, 63,2% da população urbana são atendidas com esgotamento 

sanitário, muito acima da média nacional. A meta da empresa é elevar esse índice para 72%, 

até 2014. 

Abaixo, seguem os indicadores do sistema apresentado pelo SNIS, construídos a partir 

de dados fornecidos pela SANEPAR. Cada indicador apresenta com clareza e objetividade a 

situação do sistema operado. 
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Tabela 6.43 – Indicadores do Sistema de Esgotamento Sanitário de Campo Largo – 2012. 

Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Campo Largo 

Ano de referência 2.012 

ES001 - População total atendida com esgotamento sanitário [habitante] 42.904 

ES002 - Quantidade de ligações ativas de esgoto [ligação] 12.821 

ES003 - Quantidade de economias ativas de esgoto [economia] 14.628 

ES004 - Extensão da rede de esgoto [km] 292,21 

ES005 - Volume de esgoto coletado [1.000 m³/ano] 
1.981,

62 

ES006 - Volume de esgoto tratado [1.000 m³/ano] 
1.981,

62 

ES007 - Volume de esgoto faturado [1.000 m³/ano] 
2.389,

17 

ES008 - Quantidade de economias residenciais ativas de esgoto [economia] 13.283 

ES009 - Quantidade de ligações totais de esgoto [ligação] 13.746 

ES012 - Volume de esgoto bruto exportado [1000 m³/ano] - 

ES013 - Volume de esgoto bruto importado [1000 m³/ano] - 

ES014 - Volume de esgoto bruto importado tratado nas instalações do importador [1000 
m³/ano] 

- 

ES015 - Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do importador [1000 
m³/ano] 

- 

ES025 - População rural atendida com esgotamento sanitário [habitante] - 

ES026 - População urbana atendida com esgotamento sanitário [habitante] 42.904 

ES028 - Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgotos [1000 kWh/ano] 597,32 

IN003 – Despesa total com os serviços por m³ faturado (R$/m³) 1,66 

IN015 - Índice de coleta de esgoto [percentual] 43,14 

IN016 - Índice de tratamento de esgoto [percentual] 100 

IN021 - Extensão da rede de esgoto por ligação [m/lig.] 22,74 

IN024 - Índice de atendimento urbano de esgoto referente aos municípios atendidos com 
água [percentual] 44,39 

IN029 – Índice de evasão de receitas (percentual) 2,62 

IN046 - Índice de esgoto tratado referente à água consumida [percentual] 43,14 

IN047 - Índice de atendimento urbano de esgoto referente aos municípios atendidos com 
esgoto [percentual] 44,39 

IN056 - Índice de atendimento total de esgoto referente aos municípios atendidos com 
água [percentual] 37,20 

IN059 - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água 
[kWh/m³] 0,3 

Fonte: SNIS, 2012. 

 

No ano de 2013, a SANEPAR apresentou receita, gerada exclusivamente pelo 

esgotamento sanitário, de US$ 2.322.955,39, e investimento de US$ 5.932.593,24 

(SANEPAR, 2013). 

Com a instituição da Lei Federal n° 11.445, de 2007, existe a obrigação de estabelecer 

um sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS). Com a atualização periódica do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, que deve ser revisto por exigência legal, no mínimo, a cada quatro anos, 

este sistema poderá ser complementado com outros indicadores que, no decorrer do 
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processo, forem considerados relevantes para o acompanhamento do serviço de 

esgotamento sanitário no município. 

Objetivando comparar o atendimento do serviço de esgotamento sanitário, na área 

urbana de Campo Largo, com a média nacional de algumas regiões do país, com a capital e 

com o Estado do Paraná, montou-se a Tabela 6.44. Nota-se que o município encontra-se em 

posição desprivilegiada quanto aos índices de atendimento, apresentando valores menores, 

quando comparados aos cenários em que está contido, como Curitiba, Paraná e Região Sul.  

 

Tabela 6.44 - Panorama urbano dos índices de Coleta e Tratamento de Esgotamento Sanitário - 
SNIS 2012. 

Abrangência 

Índice de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário 
 (%) - 2012 

População total(IN056) Tratamento dos esgotos gerados (IN046) 

Brasil 48,3 38,7 

Norte 9,2 14,4 

Nordeste 22,2 31,0 

Sudeste 75,4 42,7 

Centro-Oeste 42,7 44,2 

Sul 36,6 36,2 

Paraná 55,8 61,4 

Curitiba/PR 98,48 88,26 

Campo Largo 37,2 43,14 

Fonte: SNIS, 2012. 

 

De acordo com os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações do 

Saneamento, observa-se que o Brasil atende, apenas, a 48,3% da população brasileira, com 

rede de esgotamento sanitário, e, apenas, 38,7% do esgoto gerado são tratados. Como 

destaque da situação caótica da Região Sul brasileira, nota-se que esta trata, apenas,  36,6% 

dos esgotos, tornando-se a terceira pior região do Brasil.  

O Paraná apresenta um índice de tratamento (61,4%) acima da média do país e, até 

mesmo, da Região Sul. Nota-se, também, um índice relativamente alto referente à cobertura 

de coleta de esgotos (55,8%). Nesta diretriz, observa-se que a Companhia de Saneamento 

do Paraná (SANEPAR), responsável por operar 346 municípios com serviços de água e 

esgoto, dentre eles, Curitiba e Campo Largo, apresenta valores consideráveis em relação à 

média dos outros estados e do Brasil; porém, com possibilidade de estabelecer uma política 

de investimento massiva, para maximizar o quadro atual 

Em situação mais desprivilegiada que o Estado do Paraná, o Município de Campo 

Largo apresenta cobertura de rede coletora inferior à média do Brasil, com o terceiro pior 

índice (37,2%), em relação às regiões brasileiras. Em contrapartida, o índice de tratamento 

dos esgotos gerados (43,14%) é superior à média brasileira apresentada pelo SNIS, 38,7%. 
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Considerando a baixa existência de rede coletora e tratamento de esgotos sanitários, 

as áreas que possuem risco de contaminação são aquelas não atendidas por este serviço, e, 

notoriamente, com maior potencial, aquelas onde apresentam maior densidade populacional.  

Os conceitos de acesso e cobertura devem considerar as diversidades tecnológicas e 

buscar a cobertura dos serviços, através das adaptações e utilização da melhor tecnologia 

para cada ambiente. Com essa diretriz, busca-se a universalização do esgotamento sanitário, 

mediante viabilidades técnica, econômica e efetiva.  

Este critério se faz essencial, principalmente quanto às localidades rurais ou 

comunidades mais afastadas, onde se devem prever tecnologias específicas, para os 

sistemas de tratamento individuais, visto que a inviabilidade econômica destas regiões é 

sempre notável. 

O diagnóstico do esgotamento sanitário existente em Campo Largo foi descrito com 

as informações fornecidas pela SANEPAR, dados disponibilizados pelos técnicos da 

prefeitura, informações extraídas do SNIS (Sistema Nacional de Informações do 

Saneamento), IBGE e, por fim, com informações prestadas pela própria população, durante 

as reuniões regionalizadas. 

6.2.1.1 Tarifas 

O processo de estruturação do sistema tarifário para o sistema de esgotamento de 

Campo Largo apresenta a mesma situação do sistema de abastecimento de água, inclusive 

da tarifa social. É dividida por categorias de uso. 

As tarifas de esgoto da SANEPAR podem ser cobradas junto com a tarifa de água ou 

de maneira separada. Os seus valores estão discriminados na tabela a seguir: 
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Tabela 6.45 - Número de ligações de esgoto em Campo Largo, por categoria. 

Tarifas de Saneamento Básico 

Categoria  Serviço 
Consumo 

de até 10m³ 

Tarifa 

R$+R$/m³ excedente 
a 10m³ 

R$ + R$/m³ excedente 
a 30m³ 

Tarifa Social 
Água e 
Esgoto 

R$ 9,90 R$ 6,6+ R$0,66/m³ - 

Residencial 

Água e 
Esgoto 

R$ 45,25 R$ 45,25+R$ 6,78/m³ R$ 180,77+R$11,57/m³ 

Esgoto R$ 20,11 R$ 20,11+R$ 3,01/m³ R$ 80,34+R$5,14/m³ 

Micro e Pequeno 
Comércio 

Água e 
Esgoto 

R$ 45,25 R$ 45,25+R$ 6,78/m³ - 

Esgoto R$ 20,11 R$ 20,11+R$ 3,01/m³ - 

Comercial/Industrial/ 
Utilidade Pública 

Água e 
Esgoto 

R$ 81,34 R$ 81,34+R$ 9,15/m³ - 

Esgoto R$ 36,15 R$ 36,15+R$ 4,06/m³ - 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

6.2.2 Investimentos realizados no Sistema de Esgotamento Sanitário 

De acordo com dados fornecidos pela SANEPAR foi possível demonstrar, através 

da tabela abaixo, os custos da SANEPAR para funcionamento desde 1973, ano de sua 

concessão no município, até o ano de 2013. 

 

Tabela 6.46 - Demonstrativo de custos e despesas no Município de Campo Largo - Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS E DESPESAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO – Sistema 
de Esgotamento Sanitário 

EXERCÍCIO 1973 A 2013 

Pessoal R$ 43.715.427,65 

Materiais R$ 13.620.504,17 

Serviços de terceiros R$ 45.364.631,21 

Gerais e Tributários R$ 13.604.591,71 

Depreciações R$ 21.554.341,41 

Serviços internos/ Adm. Regional R$ 39.433.058,16 

Juros e taxas de financiamentos R$ 22.189.583,63 

Atualizações monetárias de financiamentos R$ 10.255.094,51 

Operação e Manutenção  R$ 292.657,92 

Outras despesas (receitas) operacionais R$ 159.770,06 

Despesa de distribuição de resultados R$ 848.917,24 

Custos e Despesas Indiretas da Adm. Central R$ 16.244.639,10 

Total Geral Custos e Despesas R$ 227.283.216,77 

Fonte: SANEPAR, 2014. 
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Nota-se que os maiores valores são representados pela mão de obra, pessoal ou 

terceirizada, e com serviços internos da administração regional. Dessa forma pode-se 

perceber a atuação da SANEPAR ao atendimento da população de Campo Largo.  

Além do citado, a tabela abaixo demonstrada a receita da SANEPAR referente ao 

serviço de esgotamento prestado, bem como os investimentos executados, ambos referente 

aos 40 anos da SANEPAR em Campo Largo.  

 

Tabela 6.47 - Demonstrativo de receita e investimentos no Município de Campo Largo - 
Sistema de Esgotamento Sanitário 

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO– 
Sistema de Esgotamento Sanitário 

EXERCÍCIO 1973 A 2013 

Receita gerada R$ 45.615.673,94 

Investimentos executados R$ 61.371.032,62 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

Através dos exposto, nota-se que o valor investido ao longo dos anos no setor de 

esgotamento sanitário pela SANEPAR, é maior do que a receita gerada pelo sistema, indo de 

encontro com a citada atuação da empresa no desenvolvimento da cidade. 

6.2.3 Avaliação geral dos Sistemas de Esgotamento Sanitário Urbano 

A produção de esgotos corresponde, aproximadamente, a 80% do consumo de água, 

porém, esta quantidade pode variar, devido a alguns fatores, como, por exemplo, parte da 

água consumida pode ser incorporada à rede pluvial (ex.: irrigação de jardins), ocorrência de 

ligações clandestinas e indevidas dos esgotos à rede pluvial e infiltração. 

A fração de água que entra na rede coletora na forma de esgoto é denominada 

Coeficiente de Retorno. Os valores típicos variam de 60 a 100%, sendo, usualmente, adotado 

o de 80% (Von Sperling,1996). 

A área urbana do Município de Campo Largo apresenta, atualmente (2012), dois 

sistemas de esgotamento sanitário, a Unidade Cambuí, com a ETE Cambuí, e a Unidade 

Itaqui, ETE Itaqui. A primeira ETE construída foi a Cambuí, dando início à implantação do 

Sistema de Esgotamento Sanitário de Campo Largo. 

O município conta ainda com parte do esgoto sanitário sendo encamihado à Estação 

de Tratamento de Esgototo CIC Xisto em Curitiba, atendendo o Distrito de Ferraria.  

A ETE Cambuí é responsável pelo tratamento de cerca de 47% do esgoto sanitário 

gerado em toda a zona urbana do município. Além do esgoto coletado pela rede, a estação 

recebe, também, 100 m³/dia de esgoto provenientes dos caminhões limpa fossa.  
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A rede de abastecimento no município apresentava, até 2012, de acordo com SNIS 

(2012), uma extensão de 292,21 km, executados em diferentes materiais e diâmetros 

nominais. 

Conforme indicadores do SNIS, em 2012, o número de ligações ativas era de 12.821 

ligações e o número de economias ativas de 14.628. Tais economias e ligações foram 

suficientes para atender a um total de 42.904 habitantes, o que equivale a, aproximadamente, 

38% da população total de Campo Largo. 

Dados mais atuais foram disponibilizados pela SANEPAR, referentes ao total de 

ligações e economias ativas até o mês de julho de 2014, sendo 13.535 ligações totais ativas, 

e 15.428 economias totais ativas. 

A figura a seguir apresenta a rede coletora de esgoto existente no Município de Campo 

Largo, disponibilizada em AutoCad pela SANEPAR e trabalhada na plataforma ArcGis 10.2, 

para melhor compreensão. 
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Figura 6.24 - Rede Coletora de Esgoto do Município de Campo Largo. 

 
 Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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De acordo com dados fornecidos pela SANEPAR (2012), a vazão média anual do 

esgotamento sanitário de Campo Largo foi de 73,07 l/s. sendo, os rios Cambuí e Itaqui, os 

pontos de lançamento de esgoto tratado, distintos, para cada uma elas.  

A partir de 2013, foi iniciada a ampliação do sistema de esgotamento sanitário do 

município, e reestruturação da rede de abastecimento. De acordo com dados da SANEPAR 

(2013), a ampliação prevista da rede contempla a execução de 112 km de rede coletora de 

esgoto e 5.211 novas ligações prediais. A ampliação iniciada possibilitará o atendimento dos 

seguintes locais (SANEPAR, 2014): 

 Cercadinho/São Luiz; 

 Jardim Rondinha; 

 Acácias e Camélias; 

 Gosrki; 

 Três Rios; 

 Jardim Itaqui Vila Glória; 

 Itaqui; 

 Jardim Meliane; 

 Industrial Rivabem; 

 Loteamento Andressa. 

Considerando que o município apresenta dois sistemas de esgotamento sanitário 

distintos para área urbana, suas especificações serão também tratadas de maneira distinta. 

6.2.4 Sistema de Esgoto Sanitário Cambuí 

6.2.4.1 Ligações de esgoto e rede coletora 

A rede coletora de esgoto da SANEPAR, em Campo Largo, é considerada um sistema 

coletivo de esgoto. O sistema compreende rede coletora, construída em diferentes materiais 

e diâmetros nominais. 

De acordo com dados cedidos pela SANEPAR (2014), em 2012 o SES Cambuí 

contava com 8.533 ligações totais, e 9656 economias totais esgotadas. Perfazendo extensão 

de 150.940 km.  

6.2.4.2 Interceptores, estações elevatórias e linhas de recalque. 

O Sistema de Esgotamento Sanitário Unidade Cambuí conta com sete estações 

elevatórias de esgoto, as quais estão especificadas na tabela abaixo: 
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Tabela 6.48 - Estação Elevatória de Esgoto - Sistema Cambuí 

EEE Bombas Capacidade  (l\s) Hmano   (mca) Drecalque   (mm) Lrecalque (m) 

Partênope 02 5,40 12 50 122 

São Marcos 02 - - 140 330 

Nova Trento 02 3,50 68 75 1040 

Chrysler 03 12,80 9 160 3775 

Vila Lourdes 02 - - - - 

Pirâmides 02 2,60 48 75 125,96 

Veredas 02 4,20 23 75 584 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

6.2.4.3 Estação de Tratamento de Esgoto Cambuí. 

Localizada na Rua José Maria Lopes Coelho, a estação de tratamento foi inaugurada 

em 1998, objetivando tratar parte da população do município. De acordo com o Plano 

Municipal de Recursos Hídricos (2.009), a estação foi projetada com 85% de eficiência na 

remoção da matéria orgânica, vazão de projeto de 100 l/s, sendo, atualmente, operada com 

vazão de 70 l/s. É responsável pelo tratamento do esgoto proveniente de 9.700 economias 

(SANEPAR, 2014). 

Apresenta licença de operação válida até o ano de 2017, com outorga de lançamento 

de efluente válida até o ano de 2.014. No entanto já foi protocolado pedido de renovação da 

outorga citada.  

Von Sperling (1.996) cita que o tratamento preliminar objetiva apenas a remoção dos 

sólidos grosseiros (materiais de maiores dimensões e areia), enquanto o tratamento primário 

visa à remoção de sólidos sedimentáveis e parte da matéria orgânica. Nestes dois tipos de 

tratamento, predominam os mecanismos físicos de remoção de poluentes. No entanto, no 

tratamento secundário, predominam mecanismos biológicos (sistemas anaeróbios, filtros 

biológicos, lagoas de estabilização, lodos ativados, dentre outros), tendo, como objetivo 

principal, a remoção de matéria orgânica e, eventualmente, de nutrientes (nitrogênio e 

fósforo).  

O tratamento terciário tem a função de remover poluentes específicos (usualmente 

tóxicos ou compostos não biodegradáveis) ou, ainda, a remoção complementar de poluentes 

não suficientemente removidos no tratamento secundário, nutrientes e patogênicos. A 

remoção de nutrientes e patogênicos, também, pode ser considerada integrante do tratamento 

secundário, dependendo do sistema de tratamento. O tratamento terciário é bastante raro no 

Brasil. 

Em contrapartida, os sistemas anaeróbios têm destaque no Brasil, devido às 

condições ambientais favoráveis, pouca produção de lodo e baixo custo operacional. No 

entanto, apesar das vantagens, o referido sistema não se aplica, como forma eficiente, no 

polimento de nutrientes, especialmente do nitrogênio amoniacal. Assim, necessita de outras 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 280 

unidades de tratamento para a remoção de nutrientes, de forma a atender à legislação 

brasileira com relação ao lançamento de efluentes.  

A tabela abaixo apresenta estimativa da eficiência de cada etapa do tratamento, 

demonstrando as porcentagens de remoção de matéria orgânica, sólidos em suspensão, 

nutrientes e bactérias. 

 

Tabela 6.49 -Estimativa da eficiência esperada nos diversos níveis de tratamento incorporados 
numa ETE. 

Eficiência dos níveis de tratamento de uma ETE. 

Tipos de 
tratamento 

Matéria 
orgânica 

Sólidos em 
suspensão 

Nutrientes Bactérias 

(% remoção de 
DBO) 

(% remoção 
SS) 

(% remoção de 
nutrientes) 

(% remoção) 

Preliminar 5 – 10 5 –20 Não remove 10 – 20 

Primário 25 –50 40 –70 Não remove 25 –75 

Secundário 80 –95 65 –95 Pode remover 70 – 99 

Terciário 40 - 99 80 – 99 Até 99 Até 99,999 

Fonte: CETESB, apud UNICAMP, 2013. 

 

Com a instalação de Estações de Tratamento de Esgoto, deve-se realizar o 

monitoramento dos efluentes tratados, com o intuito de avaliar se o tratamento dado ao esgoto 

atende aos parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA n.º 430/2011.  

Na ETE Cambuí, o sistema de tratamento é composto por gradeamento, desarenador, 

reator anaeróbico fluidizado, flotador e leitos de secagem. Salienta-se que o sistema não 

possui elevatória na chegada do esgoto, sendo todo funcionamento por gravidade. Segue 

abaixo breve explicação de cada sistema e as especificações da Estação Cambuí. 

6.2.4.4 Gradeamento 

O gradeamento é realizado para retirar, periodicamente, o material mais grosso que 

chega até a ETE e depositá-lo em local adequado. O gradeamento (Figura 6.25 é feito de 

barras de ferro ou aço paralelas, posicionadas transversalmente no canal de chegada dos 

esgotos na estação de tratamento, em posição inclinada. As grades devem permitir o 

escoamento dos esgotos, sem produzir grandes perdas de carga, apenas reter os materiais 

mais grosseiros, sendo,a remoção desses materiais, efetuada manualmente. Devem ser 

realizadas, ações necessárias à inibição de odores fortes. 
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Figura 6.25 - Gradeamento manual. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

6.2.4.5 Desarenador e Calha Parshall 

O desarenador tem a função de remover as partículas de areia, que costumam 

provocar abrasão e obstrução nas tubulações. O desarenador na ETE Cambuí é ciclônico, 

(airlift) onde o ar é injetado para facilitar a sedimentação da areia. 

A caixa de areia deve ser limpa, sempre que acumular material suficiente para ocupar 

a metade da altura no armazenamento ou 2/3 de seu comprimento. Deve haver a disposição 

final adequada dos resíduos retirados nessa etapa. 

Após passagem pela caixa de areia, o esgoto passa pela Calha Parshall, um 

dispositivo de medição de vazão na forma de um canal aberto com dimensões padronizadas. 

A água é forçada a passar por uma garganta relativamente estreita, em que o nível da água 

à montante da garganta é o indicativo da vazão a ser medida, conforme demonstra a figura a 

seguir. 

A areia proveniente do processo é retirada da caixa de areia e enviada ao aterro 

industrial existente no município. 

Figura 6.26 - Desarenador Ciclônico e Calha Parshall. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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6.2.4.6 Reator Anaeróbico de Lodo Fluidizado (RALF) 

O RALF é um reator anaeróbio em que o líquido sofre tratamento, por meio de um 

manto de lodo que se forma no fundo do tanque, rico em bactérias. O esgoto, então, retém e 

decompõe a matéria orgânica. Após tratado, o esgoto é, em seguida, enviado à etapa final do 

tratamento (SANEPAR, 2013). 

Após a passagem pela Calha Parshall, o efluente é encaminhado ao tratamento 

secundário, realizado por dois reatores anaeróbicos de lodo fluidizado (RALF), conforme 

Figura 6.26, com volume total de 4000 m³.O efluente liberado sai com 200 mg/l de DQO.  

 

Figura 6.27 - Reatores Anaeróbicos de Lodo Fluidizado (RALF). 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Em seguida ao reator, tem-se a adição de cloro no efluente, para que seja enviado ao 

flotador previamente clarificado. 

6.2.4.7 Flotador de ar dissolvido 

De acordo com Assuret et al. (2001), a flotação é utilizada para separar partículas 

líquidas ou sólidas da fase líquida. A separação é obtida introduzindo-se bolhas finas de ar na 

fase líquida, provocando a ascensão de partículas para a superfície, mesmo as com maior 

densidade que o líquido. 

O tanque de flotação da ETE Cambuí (Figura 1.22) apresenta duas unidades em 

paralelo, com área total de 46 m³, e rapador de lodo superficial mecanizado. No tanque, o 

efluente é supersaturado de ar (pressão 4 a 6 bar), além de ser feita a adição de cloreto de 

ferro para a desinfecção do efluente. Ao ser exposta à pressão atmosférica, a água libera o 

ar em forma de microbolhas e, ao ascender, promove a flotação os flocos já formados. O 

efluente recebe nova dose de cloro, ainda, no flotador. 

 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 283 

Figura 6.28 - Flotador de ar dissolvido. 

 
                                       Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014 

 

Após o tratamento citado, o efluente, que antes apresentava cerca de 200 mg/l de 

DQO, sai com DQO de 80 mg/l. Por fim, o efluente tratado passa novamente em sistema 

Calha Parshall (Figura 6.29), para ser então liberado ao Rio Cambuí. 
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Figura 6.29 - Calha Parshall. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

6.2.4.8 Leitos de Secagem 

Os Leitos de Secagem são unidades necessárias à obtenção de condições adequadas 

para a disposição final do lodo digerido. Neste sistema, são utilizados dois métodos de 

secagem do lodo, um feito por secagem natural ao ar livre e, no outro, o lodo digerido é 

enclausurado em geomembrana para secagem, conforme apresentado, respectivamente, na 

figura abaixo. 

 

Figura 6.30 - Leitos de secagem do lodo digerido - secagem natural e secagem por 
enclausuramento. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Os leitos recebem o lodo digerido do RALF, para a sua secagem natural ao ar livre, 

por um período de até 30 dias. Finalizado o processo de secagem, o lodo seco é coletado e 
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encaminhado a uma unidade de tratamento em Tatuquara, para correto tratamento e 

destinação final.  

 

6.2.4.9 Lançamento do efluente tratado 

Todo o efluente tratado na ETE Cambuí é descartado no Rio Cambuí, contabilizando 

cerca de 47% dos esgotos gerados no município. O Rio Cambuí pertence à Bacia Hidrográfica 

do Alto Iguaçu e à Microbacia do Rio Cambuí , apresentando extensão de curso d’água de 

22.470 m. 

6.2.4.9.1 Análise dos processos e resultados do sistema de monitoramento. 

 

A Resolução CONAMA n° 430, de 2011, dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e estabelece condições e padrões de lançamento de efluentes. Segundo o artigo 10 

desta resolução, os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relacionados em cada 

uma das classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas condições de vazão de 

referência.Os limites de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), estabelecidos para as 

águas doces de classes 2 e 3, poderão ser elevados, caso o estudo da capacidade de 

autodepuração do corpo receptor demonstre que as concentrações mínimas de oxigênio 

dissolvido (OD) previstas não serão desobedecidas, nas condições de vazão de referência, 

com exceção da zona de mistura.  

Esta resolução, também, estabelece que os valores máximos admissíveis dos 

parâmetros relativos às formas químicas de nitrogênio e fósforo, nas condições de vazão de 

referência, poderão ser alterados, em decorrência de condições naturais, ou quando estudos 

ambientais específicos, que considerem também a poluição difusa, comprovem que esses 

novos limites não acarretarão prejuízos aos usos previstos no enquadramento do corpo de 

água. 

A resolução citada estabelece metas obrigatórias, através de parâmetros para o 

lançamento de efluentes, de forma a preservar as características do corpo de água. Para os 

parâmetros não inclusos nas metas obrigatórias, os padrões de qualidade a serem 

obedecidos são os que constam na classe na qual o corpo receptor estiver enquadrado. Na 

ausência de metas intermediárias progressivas obrigatórias, devem ser obedecidos os 

padrões de qualidade da classe em que o corpo receptor estiver enquadrado. 

A Resolução CONAMA nº 430, de 2011, através do Artigo 21, define os padrões de 

lançamento, modificando os limites estabelecidos para alguns parâmetros definidos 

anteriormente pela Resolução nº 357, e acrescenta um parágrafo onde especifica que o 

parâmetro nitrogênio amoniacal total não é mais aplicável em sistemas de tratamento de 
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esgotos sanitários. Na prática, quanto aos valores estabelecidos pela legislação federal 

referente aos lançamentos de esgotamento sanitário, é fixada a taxa máxima de 120 mg/l para 

DBO5, sendo permitida concentração superior a essa, apenas quando o sistema tiver 

eficiência de 60%.  

“Art. 21. Para o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de 

esgotos sanitários, deverão ser obedecidas as seguintes condições e padrões específicos. 

A tabela abaixo apresenta as condições e padrões especificados no Art 21 da 

resolução. 

 

Tabela 6.50 - Padrões para Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários. 

Padrão para Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos 

Variáveis Fisicoquímicas 
(Incluindo Nutrientes) 

Parâmetros 

Materiais flutuantes Visualmente ausentes. 

Temperatura 
< 40°C, sendo que a variação de temp. não pode ser superior a 3°C 
no limite da zona de mistura. 

Materiais sedimentáveis Até 1mL/L, em teste de 1 hora em cone Inmhoff. 

Óleos e graxas Até 100 mg/L 

DBO5,20°C 
Máximo 120 mg/L, somente por ser ultrapassado, no caso de efluente 
de sistema com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou 
mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico. 

pH Entre 5 e 9 

Fonte: CONAMA, 2011. 

 

Na ETE Cambuí, são realizadas análises semanais do efluente, com coletas a cada 

24 horas, sendo os resultados, ao final de cada mês, enviados ao IAP.  

Além das coletas do efluente, são realizadas coletas e posterior análise das águas do 

rio, em quatro pontos distintos, à montante e à jusante da entrada e à montante e à jusante 

da saída. 

De acordo com dados disponibilizados pela SANEPAR foi possível ter acesso aos 

resultados das análises físico-químicas dos efluentes tratados. As datas, análises realizadas 

e respectivos resultados do ano de 2013 estão apresentados na tabela a seguir: 

  



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 287 

Tabela 6.51 - Análises dos efluentes tratatados - ETE Cambuí/2013. 

Parâmetros 23/jan 25/mar 16/mai 30/ago 11/set 09/dez Limites 

Temperatura (ºC) 21,5 19,5 20 16,3 19 21 < 40°C 

pH  6,54 5,88 6,3 6,32 6,61 6,38 5 a 9 

DQO (mg/L de O2) 84 94 106 87 109 111 < 180 mg/L 

DBO (mg/L de O2) 28 16 32 38 49 52 < 120 mg/L 

Sólidos Suspensos 
Totais (mg/L) 

45 62 50 42 45 31 
Remoção 
20% do 
inicial 

Sólidos 
Sedimentáveis 

(mL/L) 
0,7 2,5 1,7 2 0,9 0,1 < 1 mL/L 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

Conforme tabela acima, nota-se que dentre os parâmetros disponibilizados, apenas o 

parâmetro de sólidos sedimentáveis apresentou-se acima do permitido pela Resolução 

CONAMA 430/2011. 

6.2.5 Sistema de Esgoto Sanitário Itaqui 

6.2.5.1 Ligações de esgoto e rede coletora 

De acordo com dados da SANEPAR, até 2012, a rede coletora do Sistema Itaqui 

apresentava 75 km de extensão, com 1.151 economias totais, e 1.056 ligações totais 

esgotadas.  

6.2.5.2 Estação de Tratamento de Esgoto Itaqui 

A Estação de Tratamento Itaqui localiza-se Rodovia BR 277, é responsável por tratar 

o esgoto proveniente de 1.200 economias do município. Para a vazão de projeto, foram 

utilizados 10 l/s. 

Possui licença de operação válida até o ano de 2.017, com outorga de lançamento de 

efluente válida até o ano de 2.020.  

Apresenta apenas o tratamento preliminar, primário e secundário, diferenciando-se do 

tratamento da Estação de Cambuí, por não apresentar o tratamento terciário. No restante, os 

processos são todos iguais. Abaixo, seguem fotos especificando cada tratamento. 

6.2.5.2.1 Tratamento preliminar 
 

O tratamento preliminar, remoção dos sólidos grosseiros, é aqui representado pelo 

gradeamento manual e desarenador. Em seguida, passa por uma Calha Parshall para 

medição da vazão (Figura 1.25). O sistema é todo tampado, para evitar interferência das 

águas de chuva. 
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Figura 6.31 - Tratamento preliminar. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

6.2.5.2.2 Tratamento secundário 

 

A remoção da matéria orgânica é feita pelo mesmo sistema utilizado da ETE Cambuí, 

Reator Anaeróbico de Lodo Fluidizado – RALF, assim como representado na figura a seguir. 

 

Figura 6.32 - Reator Anaeróbico de Lodo Fluidizado - RALF. 

 
            Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

A estação não apresenta leito de secagem, de forma que o lodo retirado, proveniente 

do RALF, é encaminhado diretamente à mesma unidade de tratamento da Estação de 

Tratamento Cambuí. 

 

6.2.5.3 Lançamento do efluente tratado 
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O efluente tratado, assim como citado, não recebe desinfecção, sendo encaminhado 

diretamente ao Rio Itaqui, conforme apresentado na figura abaixo. 

 

Figura 6.33 - Ponto de lançamento do efluente proveniente do esgoto tratado - Rio Itaqui. 

 
  Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

O Rio Itaqui pertence à Bacia Hidrográfica do Alto Iguaçu e à Microbacia do Rio Itaqui. 

É afluente da margem direita do Rio Iguaçu e contribui com cerca de 60% da água para 

abastecimento público do Município de Campo Largo. 

6.2.5.3.1 Análise dos processos e resultados do sistema de monitoramento 

 

As mesmas legislações citadas no Item Análise dos Processos e Resultados dos 

Sistemas de Monitoramento são adotadas em relação à obrigatoriedade das análises e às 

suas respectivas quantidades, bem como os valores máximos de cada parâmetro analisado.  

A SANEPAR disponibilizou os resultados das análises realizados no ano de 2013, 

conforme apresentado na tabela abaixo: 

  



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 290 

Tabela 6.52 - Análises dos efluentes tratados - ETE Itaqui/2013. 

Parâmetros 11/mar 11/jun 08/jul 20/nov Limites 

Temperatura (ºC) 23 19 18 21,5 < 40°C 

pH 6,77 7,11 6,87 7,17 5 a 9 

DQO (mg/L de O2) 181 199 168 178 < 180 mg/L 

DBO (mg/L de O2) 75 75 65 85 < 120 mg/L 

Sólidos Suspensos 
Totais (mg/L) 

81 72 58 86 
remoção 20% 

do inicial 

Sólidos Sedimentáveis 
(mL/L) 

1 0,2 0,3 0,3 < 1 mL/L 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

Conforme tabela acima, nota-se que dos parâmetros executados e constantes na 

resolução CONAMA, nenhum apresentou não conformidade. 

6.2.5.4 Ampliação do SES Itaqui 

Tem-se projeto elaborado para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário Itaqui. 

De acordo com os dados do projeto, estão previstas alterações em suas unidades 

construtivas, com ampliação das mesmas. Segue abaixo um breve descritivo da proposta. 

6.2.5.5 Rede Coletora 

Assentamento de 45.912,32 m de tubulação de PVC nos bairros Jardim Esmeralda, 

Jardim Itaqui, Jardim Glória e Industrial / Vila Rivabem.  

Novas tubulações de coletores tronco nas regiões do Alto Itaqui I e II, Glória, 

Esmeralda, Nova Trento, Grigoletti, totalizando mais de 9 km de assentamento de tubulações 

tronco. 

Execução de travessias sob rios, córregos e rodovias, e interceptores, totalizando mais 

de 10 km de assentamento. 

6.2.5.6 Ligações Prediais de Esgoto 

Execução de 2.529 unidades de ligações prediais de esgoto padrão SANEPAR, em 

Dispositivos Tubulares de Inspeção em PVC JEI. 

6.2.5.7 Estação de Tratamento de Esgoto Itaqui 

Execução de Estação de Tratamento de Esgotos, localizada na rodovia PR-510, 

próximo ao rio Itaqui, capacidade de tratamento para 40 l/s. 

 

6.2.6 Estação de Tratamento de Efluentes CIC Xisto 
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Pertencente ao Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Campo Largo, a 

ETE CIC Xisto localiza-se no município de Curitiba, sendo encaminhado parte do esgoto 

sanitário proveniente do Distrito de Ferraria.  

A ETE está alocada na Rua Paulina Kavinski Pontarolla, Curitiba, e possui capacidade 

de tratamento de até 490 l/s de esgoto sanitário. É composta das seguintes unidades: 

gradeamento grosseiro, estação elevatória de esgoto bruto, gradeamento fino, desarenador, 

medidor de vazão, reatores anaeróbios, lagoa de polimento, adensador de lodo, sistema de 

desaguamento e higienização de lodo e pátio de cura de lodo. 

Apresenta licença de operação válida até o ano de 2016, com outorga de lançamento 

de efluente válida até o ano de 2014. No entanto já foi protocolado pedido de renovação da 

outorga citada.  

Para encaminhar o esgoto do distrito à ETE, o sistema conta com 4 Estações 

Elevatórias de Esgoto: 

Tabela 6.53 - Estação Elevatória de Esgoto – Sistema Curitiba. 

EEE Bombas Capacidade  (l\s) Hmano   (mca) Drecalque   (mm) Lrecalque (m) 

Dona Fina 02 38,00 71 250 2.488 

Ferraria 02 18,75 60 150 1.622 

Guarani 02 5,40 43 100 433 

Vila Lourdes 02 - - - - 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

6.2.6.1 Análise dos processos e resultados do sistema de monitoramento. 

O esgoto tratado na ETE CIC Xisto é encaminhado para o Rio Barigui.  

A SANEPAR disponibilizou os resultados das análises realizados no ano de 2013, 

conforme apresentado na tabela abaixo: 

 

Tabela 6.54 - Análises dos efluentes tratados – ETE CIC Xisto/2013 (Continua). 

Parâmetros 22/jan 28/jan 07/fev 26/mar 06/mar 02/abr 08/abr Limites 

Temperatura 
(ºC) 

21,6 23,9 23,4 25 25,3 24,1 23 < 40°C 

pH 6,74 7,02 6,89 7,12 6,97 7,01 6,98 5 a 9 

DQO (mg/L de 
O2) 

- 166 141 - - 175 - < 180 mg/L 

DBO (mg/L de 
O2) 

- 80 32 - - 75 - < 120 mg/L 

Sólidos 
Suspensos 

Totais (mg/L) 
- 49 16 - - 38 - 

remoção 
20% do 
inicial 

Sólidos 
Sedimentáveis 

(mL/L) 
- 0,1 0,1 - - 0,1 - < 1 mL/L 

Fonte: SANEPAR, 2014. 
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Tabela 6.55 - Análises dos efluentes tratados – ETE CIC Xisto/2013 (Continuação). 

Parâmetros 16/mai 27/mai 05/jun 20/jun 03/jul 11/jul 05/ago Limites 

Temperatura 
(ºC) 

20,9 19,3 18,2 18,1 17,6 18,3 19 < 40°C 

pH 6,71 6,77 6,94 6,94 6,98 7,1 6,9 5 a 9 

DQO (mg/L de 
O2) 

199 - 156 - - 146 - < 180 mg/L 

DBO (mg/L de 
O2) 

80 - 60 - - 66 - < 120 mg/L 

Sólidos 
Suspensos 

Totais (mg/L) 
23 - 22 - - 15 - 

remoção 
20% do 
inicial 

Sólidos 
Sedimentáveis 

(mL/L) 
0,1 - 0,1 - - 0,1 - < 1 mL/L 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

Tabela 6.56 - Análises dos efluentes tratados – ETE CIC Xisto/2013 (Continuação). 

Parâmetros 
29/ag

o 
19/se

t 
24/se

t 
09/ou

t 
30/ou

t 
06/no

v 
19/no

v 
09/de

z 
26/de

z 
Limites 

Temperatura 
(ºC) 

15,2 17,5 19,1 17,6 21,6 20,3 22 25 25,8 < 40°C 

pH 6,99 7,04 6,89 7,06 7,01 7 7,16 7,18 6,99 5 a 9 

DQO (mg/L de 
O2) 

207 195 - 173 - - 174 - - 
< 180 
mg/L 

DBO (mg/L de 
O2) 

95 85 - 69 - - 73 - - 
< 120 
mg/L 

Sólidos 
Suspensos 

Totais (mg/L) 
19 32 - 25 - - 12 - - 

remoção 
20% do 
inicial 

Sólidos 
Sedimentávei

s (mL/L) 
0,1 0,1 - 0,1 - - <0,1 - - < 1 mL/L 

Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

As legislações citadas nos itens anteriores referentes a análise dos processos de 

monitoramento foram adotadas para avaliar os valores apresentados pela SANEPAR sobre a 

eficiência do tratamento na ETE CIC Xisto e de acordo com a tabela acima, nota-se que dos 

parâmetros executados e constantes na resolução CONAMA, nenhum apresentou 

inconformidade. 

6.2.7 Dados da avaliação das condições dos corpos receptores – Rios Barigui 

Cambuí e Itaqui 

Em 2011 o Grupo Rede Paranaense de Comunicação (GRPCom) realizou um estudo 

sobre a Bacia do Rio Iguaçu, “Relatório Águas do Amanhã” a qual apresentou, dentre os vários 

assuntos abordados, um estudo sobre os rios contidos na Bacia do Rio Iguaçu. 

O GRPCom realizou análise das águas dos rios da Bacia do Rio Iguaçu no período de 

março a abril, nos anos de 2005, 2007, e de janeiro a fevereiro de 2009. 
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No ano de 2013 o Instituto das Águas publicou o Relatório Técnico – Produto 10, como 

parte integrante da Elaboração da Finalização do Plano das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes 

do Rio Ribeira. Dentre os itens do produto, tem-se a Proposta de Enquadramento dos Cursos 

da Bacia, que apresenta como principal objetivo a atualização do enquadramento dos cursos 

de água da área em estudo. 

Para tanto foi realizada avaliação da qualidade da água para cada trecho de controle 

(curso de água principal de cada sub-bacia), utilizando a carga orgânica como parâmetro-

índice de qualidade para avaliação da qualidade da água, neste caso, a demanda bioquímica 

de oxigênio 5 dias a 20ºC (DBO5,20). A partir dos resultados foi possível realizar uma nova 

proposta de enquadramento dos cursos dos rios da Bacia do Alto Iguaçu e Afluentes do Rio 

Ribeira. 

Nos estudos foram apresentados dados, baseando-se em uma condição ideal da 

qualidade das águas do CONAMA 357/2009, conforme apresentado na tabela a seguir: 

 

Tabela 6.57 – Compatibilidade entre as Classes do CONAMA 357/2009. 

Classe de Qualidade Classes CONAMA 

Muito Boa Classe 1 

Boa Classe 2 

Medianamente Poluída Classe 3 

Poluída Classe 4 

Muito Poluída Fora da Classe 

Extremamente Poluída Fora da Classe 
Fonte: IAP, 2005; adaptado DRZ, Gestão e Geotecnologia, 2014. 

 

Cabe citar que de acordo com o Instituto das Águas (2013) entre as principais causas 

da deterioração da qualidade da água na bacia do Alto Iguaçu se destacam os efluentes 

domésticos e industriais, com altas cargas de matéria orgânica, acarretando a poluição dos 

corpos de água em níveis muito acima dos limites críticos aceitáveis pela legislação 

SUREHMA n.º 20/1992. 

6.2.7.1 Rio Barigui 

O Rio Barigui nasce no Município de Almirante Tamandaré, corta 18 bairros de 

Curitiba. Tem sua foz no Rio Iguaçu, localizada no extremo sul de Curitiba no bairro da 

Caximba, próximo ao antigo aterro sanitário.  

Devido à proximidade do Distrito de Ferraria ao município de Curitiba, o esgoto 

coletado no distrito é encaminhado por meio de estações elevatórias para a ETE CIC Xisto. 

Após realizar o tratamento dos efluentes a estação de tratamento utiliza o Rio Barigui como 

corpo receptor.  
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De acordo com as análises apresentadas no Relatório Águas do Amanhã, tem-se que 

o Rio Barigui, em 5 pontos analisados entre os anos de 2005 a 2007, enquadrou-se nas 

Classes 3 e 4, medianamente poluída e poluída. Em 2009 a análise realizada na Ponte da 

Caximba constatou o agravamento da situação, as águas do Rio Barigui estavam Fora da 

Classe e muito poluídas.  

A partir do Relatório Técnico do Instituto das Águas (2013) o enquadramento atual do 

trechos analisados do Rio Barigui é como classe 2, 3 e 4, ou seja, a classe da qualidade das 

águas está entre o padrão bom, e poluído.  

6.2.7.2 Rio Cambuí 

Como citado ao longo deste capítulo, a Estação de Tratamento Cambuí realiza o 

descarte dos efluentes de esgoto tratados diretamente no Rio Cambuí. O rio Cambuí 

atravessa a cidade, passa pela área do Parque Cambuí, encontra-se com o seu afluente o 

Rio Pedreira e continua seu percurso no sentido sul até a confluência com o Rio Verde. 

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental da Empresa Chrysler do Brasil de 1997 

(PMRH, 2009), o Rio Cambuí em seu curso superior encontra-se enquadrado como Rio 

Classe 2. No trecho a jusante da BR 277, sentido Curitiba, até a sua foz (na afluência com o 

Rio Pedreira) o Rio Cambuí enquadra-se como Rio Classe 3. 

De acordo com as análises apresentadas no Relatório Águas do Amanhã nota-se que 

os rio Cambuí apresentava-se no início do estudo extremamente poluído, ou seja, fora de 

classe. Já no ano de 2009, final do estudo apresentado, houve uma melhora considerável, 

visto que passou a ser classificado como medianamente poluído, enquadrando-se na Classe 

3 do CONAMA.  

A partir do enquadramento atual do rio Cambuí, foi classificado como poluído, ou seja, 

classe 4 (Instituto das Águas, 2013). 

6.2.7.3 Rio Itaqui 

O Rio Itaqui é considerado como bacia secundária da Bacia Hidrográfica do Alto 

Iguaçu, Sub-bacia do Rio Itaqui, estando a sua margem esquerda. Tem área de cerca de 45 

km² É utilizada como manancial para o sistema de abastecimento de água de Campo Largo. 

Como citado, a Estação de Tratamento Itaqui realiza o descarte de seus efluentes de 

esgoto tratado no Rio Itaqui. De acordo com o Plano de Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do 

Alto Ribeira dois trechos do Rio Itaqui foram avaliados. De acordo com os estudos realizados 

pelo Instituto das Águas, a classe atual proposta para o Rio Itaqui de acordo com o CONAMA 

é 3 e 4, ou seja, enquadra-se como medianamente poluída e poluída.  

6.2.8 Áreas com risco de contaminação e já contaminadas por esgoto 
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De acordo com os dados do SNIS, Campo Largo sofre com a ausência de rede coletora 

de esgotamento sanitário, em 2012 o índice de atendimento da população foi registrado em 

38%. Essa deficiência apresentada no sistema de esgotamento sanitário acarreta em grandes 

problemas ambientais, sociais e de saúde pública.   

O lançamento de esgoto in natura nos rios e córregos do município é um problema 

recorrente em diversas localidades, dentre elas pode-se destacar as enfrentam os maiores 

problemas com o esgoto a céu aberto: Jardim Itaqui, Conj. Habitacional Melyane, Vila Glória, 

Rivabem, Itaqui de Cima, São Vicente, Conj. Habitacional Albina Grigoletti, Cristo Rei, Jardim 

Lise, Jardim Guarani, Centro, Distrito de Ferraria e etc.   

A partir de visitas técnicas realizadas tornou-se possível registrar alguns pontos de 

lançamento de esgoto domésticos irregulares. 

As imagens a seguir apresentam o lançamento de esgoto no Jardim Lise. 

 
Figura 6.34 – Fundo de Vale e Lançamento de Esgoto no Jardim Lise. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

 A população reside em área de fundo de vale, que é caracterizada por ter o relevo 

mais baixo, devido a estas características as águas da chuva escoam para esta área, estando 

sujeitas a inundações e erosões. Além da ocupação irregular os munícipes não contam com 

rede coletora de esgoto, todo efluente gerado é lançado in natura no fundo de vale. 

Os registros fotográficos do Conj. Habitacional Albina Grigoletti ilustram a realidade da 

maioria dos bairros do município de Campo Largo em relação as ligações irregulares de 

esgoto. A população está instalada em Área de Preservação Permanente (APP), muito 

próxima ao leito dos rios e córregos, ligando as tubulações de coleta de esgoto de suas 

residências direto ao corpo receptor.  
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Figura 6.35 – Ligações irregulares de Esgoto No Conj. Habitacional Albina Grigoletti. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

No Jardim Guarani a população já conta com rede coletora de esgotamento sanitário, 

conforme apresentado na imagem a seguir. Entretanto, os moradores não efetuaram as 

ligações de suas residências a rede coletara e o esgoto está sendo lançado de maneira 

irregular. O bairro sofre com a falta de fiscalização e monitoramento das ligações esgoto, em 

visita in loco, os moradores relataram aos técnicos a grande quantidade de vetores existentes 

na região.  

 

Figura 6.36 – Rede Coletora do Jardim Guarani. 

 
           Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Assim como no Jardim Guarani o Centro de Campo Largo possui rede coletora 

implantada, entretanto apenas uma parte das ligações foram liberadas pela Concessionária 

para uso da população. A região também sofre com a falta de fiscalização e monitoramento 
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das ligações irregulares, não há registros de quantas residências efetuaram as ligações após 

a implantação da rede e nem de quantas residências ainda realizam o lançamento direto no 

corpo receptor. As figuras a seguir apresentam o Rio Cambuí, que está recebendo esgoto de 

maneira irregular.  

 

Figura 6.37 – Lançamento de Esgoto no Rio Cambuí. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

6.2.9 Avaliação geral de sistemas de esgotamento sanitário não atendidos pela 

SANEPAR 

O setor rural de Campo Largo, bem como os distritos não são atendidos pelo sistema 

de esgotamento sanitário coletivo da SANEPAR, apresentando, em sua maioria, 

predominância de fossas/sumidouros nas residências. A inexistência de programas de 

suporte técnico para as comunidades colocam em risco a eficiência dos sistemas e podem 

comprometer os corpos hídricos e solos. 

A partir das visitas técnicas realizadas nas áreas, percebeu-se que a zona rural e os 

distritos apresentam, em algumas localidades, núcleos populacionais mais densos, 

favorecendo a implantação de sistemas coletivos de tratamento dos esgotos. Para isto, deverá 

ser proposta a utilização do tratamento de esgoto por zonas raízes (também, conhecidas por 

wetlands). Este sistema é destacado pela sua facilidade de manutenção, baixo custo para 

implantação e características físicas favoráveis. Este sistema já é utilizado no Distrito Bateias 

– Colégio Municipal Luiza Gonçalves Monteiro. 

6.2.10 Sistemas individuais de esgotamento sanitário 

É evidente que o despejo de esgoto sanitário sem tratamento nos mananciais piora a 

qualidade da água, sendo de extrema importância tratar e dispor adequadamente o esgoto. 

Em algumas áreas, essa questão é complicada, devido ao afastamento em relação às 

estações de tratamento de esgoto, à geografia do local, ou mesmo, à falta de infraestrutura. 
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Neste contexto, uma solução é a descentralização do tratamento do esgoto doméstico, com 

a implantação, por exemplo, de fossas sépticas, filtros e sumidouros. 

Desenvolvidos para atender as comunidades mais isoladas, os sistemas individuais, 

quando bem executados e operados, tornam-se uma opção efetiva como solução sanitária 

para o tratamento dos efluentes domésticos. É um dos mais simples, porém, eficiente, sistema 

de tratamento de esgoto doméstico previsto nas Normas NBR 7.229 e 13.969, indicado para 

residências ou instalações localizadas em áreas não providas de rede de coleta. 

Dentro desta abordagem, são destacados os seguintes sistemas individuais de 

tratamento de esgotos, que, quando operado em conjunto, atingem os níveis de tratamento 

exigidos: 

 Fossas sépticas; 

 Valas de Infiltração/Filtros; 

 Sumidouro; 

Segundo CHERNICHARO (2007), as fossas sépticas, ou tanques sépticos, são 

unidades de forma cilíndrica ou prismática retangular, de fluxo horizontal, destinadas 

principalmente ao tratamento primário de esgotos de residências unifamiliares e de pequenas 

áreas não servidas por redes coletoras.  

 No tratamento, cumprem basicamente as seguintes funções: 

 Separação gravitacional da escuma e dos sólidos, em relação ao líquido 

afluente, vindo os sólidos a se constituir em lodo; 

 Digestão anaeróbia e liquefação parcial do lodo; 

 Armazenamento do lodo. 

É de fundamental importância, para o bom funcionamento dos tanques sépticos, a 

retirada do lodo em períodos pré-determinados pelo projeto. A falta de retirada do lodo leva à 

sua acumulação excessiva e à redução do volume reacional do tanque, prejudicando, 

sensivelmente, as condições operacionais do reator. 

As fossas sépticas não devem ficar muito perto das moradias (para evitar mau cheiro) 

nem muito longe (para evitar tubulações muito longas). A distância recomendada é de 4 

metros.  

Elas devem ser construídas do lado do banheiro, para evitar curvas nas canalizações. 

Também, devem ficar num nível mais baixo do terreno e longe de poços ou de qualquer outra 

fonte de captação de água (no mínimo 30 metros de distância), para evitar contaminações, 

no caso de um eventual vazamento. Abaixo, seguem as imagens do sistema de Fossas 

Sépticas. 

 

 

 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 299 

Figura 6.38 - Sistema Individual de Tratamento - Fossas Sépticas. 

 

 
 

Fonte: CAESB – Modificado pela DRZ Geotecnologia. 

 

As valas de infiltração e os filtros apresentam o mesmo princípio no tratamento de 

esgotos. Caracterizado como tratamento secundário, este sistema permite uma eficiência na 

redução da carga orgânica acima de 80%. Através da retenção das partículas de lodo 

formadas e arrastadas da fossa séptica, as bactérias anaeróbias se formam e se fixam na 

superfície do meio filtrante. 

As valas de Infiltração consistem na escavação de uma ou mais valas, nas quais são 

colocados tubos de dreno com brita, ou bambu, que permitem, ao longo do seu comprimento, 

escoar para dentro do solo os efluentes provenientes da fossa séptica.  

O comprimento total das valas depende do tipo de solo e quantidade de efluentes a 

serem tratados. Em terrenos arenosos, são propostos 8m de valas por pessoa. Entretanto, 

para um bom funcionamento do sistema, cada linha de tubos não deve ter mais de 30m de 

comprimento. Portanto, dependendo do número de pessoas e do tipo de terreno, pode ser 

necessária mais de uma linha de tubos/ valas. 
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Figura 6.39 - Sistemas de Tratamento Individual– Valas de Infiltração. 

 
Fonte: CAESB – Modificado pela DRZ Geotecnologia. 

 

O sumidouro é um poço sem laje de fundo que permite a penetração do efluente da 

fossa séptica no solo. O diâmetro e a profundidade dos sumidouros dependem da quantidade 

de efluentes e do tipo de solo. Mas não devem ter menos de 1 m de diâmetro e mais 3m de 

profundidade, para simplificar a construção.  

Os sumidouros podem ser construídos de tijolo maciço ou blocos de concreto ou, 

ainda, com anéis pré-moldados de concreto. A construção de um sumidouro começa pela 

escavação de buraco, a cerca de 3 m da fossa séptica e num nível um pouco mais baixo, para 

facilitar o escoamento dos efluentes por gravidade. A profundidade do buraco deve ser de 70 

cm maior que a altura final do sumidouro. Isso permite a colocação de uma camada de pedra, 

no fundo do sumidouro, para infiltração mais rápida no solo e de uma camada de terra, de 20 

cm, sobre a tampa do sumidouro.  

Os tijolos ou blocos só devem ser assentados com argamassa de cimento e areia nas 

juntas horizontais. As juntas verticais devem ter espaçamentos (no caso de tijolo maciço) e 

não devem receber argamassa de assentamento, para facilitar o escoamento dos efluentes. 

Se as paredes forem de anéis pré-moldados, os tijolos devem ser apenas colocados uns sobre 

os outros, sem nenhum rejuntamento, para permitir o escoamento dos efluentes. 

A Secretaria de Obras exige a existência de sumidouro apenas para casos onde não 

há existência de rede de esgotamento. No entanto, os sistemas mais utilizados, para suprir a 

coleta e o tratamento dos esgotos, são os de tratamento individual, caracterizados com fossas, 

filtro e sumidouro ou fossas ligadas diretamente na rede pluvial.  
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Figura 6.40 - Sistema Individual de Tratamento – Sumidouro. 

 

Fonte: CAESB – Modificado pela DRZ Geotecnologia. 

 

Existem alternativas para complementar o tratamento realizado pela fossa séptica e 

para disposição final do efluente, dentre elas, estão o filtro anaeróbio, o sumidouro, a vala de 

infiltração e, por fim, o citado tratamento do efluente por “wetland”. 

6.2.11 Balanço da geração de esgoto no município 

De acordo com o SNIS (2011), a população da sede urbana de Campo Largo atendida 

pelo sistema de esgotamento sanitário era 38.223, em 2010. 

Para estimar o volume de esgoto sanitário que será gerado no município no ano de 

2014, foram considerados os 80% do volume consumido de água, com base no consumo 

citado por Von Sperling de 200 l/hab./dia, e considerando uma população estimada (conforme 

Item Projeção Populacional) de 119,08 habitantes.  

 

Figura 6.41 – Volume total estimado de esgoto gerado no Município de Campo Largo para o 
ano de 2014. 

Volume total estimado de esgoto gerado em Campo Largo - 2014. 

População total 
estimada com 

abastecimento de 
água em 2014 

(hab.) 

Volume de água 
consumido 

(m³/ano) 

Volume total de 
esgoto gerado 

(m³/ano) 

Volume anual 
per capita de 

esgoto gerado 
(m³/hab.) 

Volume diário 
per capita de 

esgoto gerado 
(L/hab./dia) 

121.197 8.847.381 7.077.905 58,4 160 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

6.2.12 Considerações gerais do esgotamento sanitário 
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O Sistema de Esgotamento Sanitário de Campo Largo, de acordo com o Sistema 

Nacional de Informações para o Saneamento (SNIS, 2011) atende aproximadamente 38.223 

habitantes do município. Considerando que são atendidos 99.894 habitantes com sistema de 

abastecimento de água pela SANEPAR, apenas 38% destes possuem, também, acesso ao 

sistema de esgotamento sanitário. 

Tendo como base a taxa de crescimento anual de 1,83% para o Município de Campo 

Largo, somado a estimativa realizada através do método de crescimento geométrico, a 

população urbana de Campo Largo poderá atingir aproximadamente 148.315 habitantes em 

2035. Diante da premissa de atingir e manter a universalização dos serviços de esgotamento 

sanitário, constata-se a necessidade de prever a expansão do sistema para atender a 

demanda atual e a futura. Para tanto, o sistema deverá apresentar taxa de expansão anual 

maior do que o crescimento populacional, o que representa uma necessidade significativa de 

investimentos.  

De acordo com a análise do projeto existente nota-se necessidade de maiores estudos 

relacionados ao investimento no sistema de esgotamento do município para efetiva 

universalização do esgotamento sanitário. Ainda que obras estejam sendo executadas para 

construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto, e consequentemente, ampliação 

de toda a rede de coleta de esgoto sanitário, estas não serão suficientes para atender 100% 

da população do município.  

Com relação à qualidade do efluente final lançado nos rios Cambuí e Itaqui não se 

pode realizar análise concreta, pela ausência de dados referentes aos resultados de cada 

análise. 

Tratando das questões das Comunidades Rurais e dos Distritos, devem ser previstas 

ações voltadas para a fiscalização dos sistemas individuais, além de programas de incentivo 

para melhoria da eficiência dos tratamentos. Conforme tratado no capítulo dos recursos 

hídricos, em virtude da alta incidência da produção de animais na área rural, a própria 

população local citou a necessidade de incentivos para execução de sistemas centralizados 

para o tratamento de dejetos de animais e estudos para viabilidade de reutilização energética. 

A área rural do Município de Campo Largo apresenta uma situação bem semelhante 

a outros municípios. Os problemas apresentados referentes aos sistemas individuais de 

tratamento referem-se a ausência de conhecimento da população em relação a correta 

utilização de fossas sépticas, ao invés das fossas rudimentares. Nesse sentido, deverá ser 

prevista ações específicas nas áreas de fiscalização e implantação desses sistemas. Apesar 

das ações de esgotamento sanitário, executadas por meio de soluções individuais, não 

constituírem serviço público de saneamento, uma das diretrizes da política municipal de 

saneamento básico, deve ser garantir meios adequados para atendimento da população rural 
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dispersa, além de fiscalizar os estabelecimentos que geram efluentes não domésticos, criando 

diretrizes que obriguem estes a implantar soluções individuais eficazes de tratamento. 

Quanto aos Distritos de Campo Largo, estes apresentam características populacionais 

e de distribuição geográfica que viabilizam a implantação de sistemas coletivos de tratamento 

dos esgotos. Deve-se então realizar estudo específico para os distritos, prevendo tratamentos 

pautados dentro de uma viabilidade técnico-econômico. 

A universalização do sistema de esgotamento de Campo Largo visa apresentar 

soluções para toda abrangência do município, independente das dificuldades técnicas e/ou 

econômicas. A priorização das ações para todos os distritos serão norteados através das 

diretrizes construídas com os técnicos da Prefeitura e da SANEPAR, além das reflexões 

pautadas pelos indicadores da saúde e a caracterização do município. 

Deve-se ressaltar que os recursos financeiros para execução dos sistemas, deverão 

ser discutidos juntamente com a equipe técnica da Prefeitura, a fim de obter um respaldo 

jurídico, através de contrato firmado entre o município e as equipes técnicas responsáveis 

pelo abastecimento de água e do esgotamento sanitário nos distritos. 

6.3 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

A carência de saneamento básico, especialmente da disposição final adequada dos 

resíduos, repercute diretamente sobre a qualidade da água de um município. Sendo assim, 

cabe, ao poder público, o exercício do planejamento municipal, considerando a questão dos 

resíduos sólidos, como um instrumento do desenvolvimento urbano e de sustentabilidade 

econômica e ambiental.  

Para tanto, será apresentada a caracterização bem como a definição da composição 

dos resíduos sólidos gerados no município, através de levantamentos, estudos e pesquisas, 

que identifiquem a população atendida pelos serviços de limpeza e coleta, a fim de quantificar 

a geração per capita, sua regularidade e ou frequência, realizando a avaliação dos serviços, 

equipamentos e recursos humanos utilizados na coleta de resíduos.  

Levando-se em consideração a necessidade de organização, ampliação e 

intensificação das práticas sanitárias, por parte do poder público, observa-se que o 

estabelecimento do gerenciamento integrado de resíduos - conjunto de ações normativas, 

operacionais, financeiras e de planejamento para coleta, separação, tratamento e disposição 

adequada dos resíduos - irá permitir que a municipalidade defina a melhor combinação de 

soluções necessárias, compatíveis às condições do município. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico tem o intuito de diagnosticar o atual sistema 

de limpeza pública para coleta, separação, acondicionamento, tratamento e disposição 

adequada de resíduos de Campo Largo, classificando fisicamente os resíduos gerados, 
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caracterizando o sistema de coleta e demonstrando algumas técnicas utilizadas para remoção 

do material coletado, desde a sua geração até seu destino final. 

Considerando a definição de saneamento básico da Lei Federal nº. 11.445 de 2007, e 

as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal n.º 12.305 de 2010, é dado 

ênfase às questões relacionadas aos resíduos domésticos e aos resíduos originários dos 

serviços de coleta de material vegetal, roçada e capina manual. Contudo, devido à questão 

dos resíduos sólidos do município estar ligada diretamente à sustentabilidade ambiental, 

qualidade da água e saúde da população, será apresentada, a seguir, uma caracterização 

geral dos resíduos sólidos do município, utilizando como base dados secundários disponíveis. 

6.3.1 Análise crítica do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 

– PGIRS do Município de Campo Largo 

O Município de Campo Largo tem o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos (PGIRS) em vigor desde 2007, sem passar por processo de revisão. De acordo com 

a PNRS, os Planos Municipais de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverão ter a 

periodicidade de sua revisão, observando prioritariamente o período de vigência do Plano 

Plurianual Municipal (art. 19, inciso XIX da Lei Federal n.º 12.305/2010).  

Os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos são: a prevenção e a 

precaução; poluidor-pagador e o protetor-recebedor; a visão sistêmica na gestão dos resíduos 

sólidos que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de 

saúde pública; o desenvolvimento sustentável; a ecoeficiência, mediante a compatibilização 

entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam 

as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e 

do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 

sustentação estimada do planeta; a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, 

o setor empresarial e demais segmentos da sociedade; a responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos; o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável, como 

um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; o 

respeito às diversidades locais e regionais; o direito da sociedade à informação e ao controle 

social; a razoabilidade e a proporcionalidade. 

Já os objetivos norteadores contidos na lei são postos como: proteção da saúde 

pública e da qualidade ambiental; não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento 

dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; 

adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas, como forma de minimizar 

impactos ambientais; redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 

incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e 
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insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; gestão integrada de resíduos sólidos; 

articulação entre as diferentes esferas do poder público e destas com o setor empresarial, 

com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos; 

capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; regularidade, continuidade, 

funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que 

assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua 

sustentabilidade operacional e financeira, observada na Lei 11.445/2007; prioridade, nas 

aquisições e contratações governamentais para: a) produtos reciclados e recicláveis; b) bens, 

serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e 

ambientalmente sustentáveis; integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; incentivo ao 

desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos 

processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e 

o aproveitamento energético; estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. De 

acordo com a Lei Federal n.º 12.305/2010, a elaboração do PMGRS é condição para o 

município ter acesso a recursos financeiros advindos da União, que devem ser destinados 

exclusivamente aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

A princípio, ressalta-se que, na seção IV, Capítulo II da Lei 12.305/2010, é discorrido 

sobre os “Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos”,  que se diferenciam 

dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em que este segundo é considerado um 

instrumento para garantir uma atualização sistemática anual, visando ao controle e à 

fiscalização, o qual deverá orientar acerca desses procedimentos, quanto às penalidades 

aplicáveis pelo seu não cumprimento, assim como pela identificação dos responsáveis por 

atividades industriais, agrossilvopastoris, estabelecimentos de serviços de saúde, serviços 

públicos de saneamento básico, empresas e terminais de transporte, mineradoras, 

construtoras e, dentre outros, os grandes estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços (BRASIL, 2013).  No que tange à nomenclatura do plano de resíduos elaborado pelo 

Município de Campo Largo, esta se encontra adequada ao tipo de plano, porque, de acordo 

com a legislação pertinente, estabelece as obrigações dos responsáveis por seus resíduos, 

realizando um gerenciamento integrado. 

Uma explanação sobre as leis e normas municipais, estaduais e federais, pertinentes 

ao gerenciamento dos resíduos sólidos, é apresentada no PGIRS de Campo Largo. Por serem 

anteriores ao PNRS, as legislações apresentadas no Plano, nos âmbitos estadual e federal, 

encontram-se defasadas.  
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Uma caracterização do município é apresentada, explanando sobre a localização, 

acessibilidade, aspectos físico-ambientais, aspectos territoriais, aspectos de infraestrutura,  

socioculturais e legais.  

Dentre os objetivos específicos traçados para o PGIRS, é perceptível a sua 

compatibilidade com os objetivos norteadores da Lei Federal n.º 12.305/2010, em especial, 

quanto à gestão integrada dos resíduos sólidos, à melhoria da qualidade ambiental e da 

preservação da saúde pública e ao estímulo à coleta de materiais recicláveis com ações de 

educação ambiental. 

Quanto aos seus princípios, é destacado o cumprimento das funções sociais da 

cidade, da propriedade urbana e da propriedade rural, bem como uma gestão democrática e 

participativa, além da sustentabilidade. Para tanto, também, foram traçados alguns princípios 

específicos como, por exemplo, a busca pela universalização e regularidade do atendimento 

dos serviços públicos municipais, promovendo e estendendo-os a toda população, com 

mecanismos e tecnologias apropriados e, quando couber, adaptadas a cada situação.  

Nesse contexto de universalização, são enfatizadas a mobilização social e a educação 

ambiental, como pilares da construção de uma universalização participativa. A fim de seguir 

a legislação atual, o controle social deve ser reforçado, o Decreto Federal n.º 7.217/10, nos 

artigos 33 ao 37, trata especificamente do controle social e da publicidades dos atos.  

Os objetivos principais do manejo dos resíduos são apresentados como: a redução da 

quantidade e nocividade dos resíduos gerados; o máximo reaproveitamento, reutilização, 

recuperação e reciclagem de resíduos que não puderem ser evitados e disposição final 

realizada de maneira a assegurar a proteção ao meio ambiente e à saúde.  No mesmo 

contexto, é evidenciado que o gerenciamento das atividades de limpeza urbana deve 

obedecer ao Plano, para que os objetivos sejam devidamente alcançados. São estipulados, 

também, alguns itens que devem ser contemplados, para o aproveitamento máximo de 

materiais e otimização do espaço da destinação final: Plano de gerenciamento de resíduos 

de serviços de saúde; Plano de gerenciamento de resíduos inservíveis (móveis e sucatas) de 

grande porte; Plano de gerenciamento de resíduos de materiais recicláveis e Plano de 

gerenciamento de resíduos da construção civil. Há uma preocupação, por parte do município, 

em obter os dados referentes aos resíduos gerados, bem como sua destinação final. 

O PGIRS descreve cada empreendimento e suas respectivas atividades, 

apresentando os encarregados pela prestação de cada serviço. A SMMA, responsável pela 

coleta e destinação dos resíduos sólidos, se encarrega de contratar empresa especializada 

em coletar e dar destinação aos resíduos sólidos domiciliares, recicláveis e limpeza urbana. 

A Secretaria Municipal de Saúde encarrega-se do controle de vetores e destinação final dos 

resíduos de saúde. Por fim, a SMMA realiza a coleta de resíduos da construção civil dispostos 
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de maneira irregular, bem como contrata empresa especializada para realizar a coleta de 

materiais vegetais, arborização e jardinagem (poda).  

A Lei 12.305/2010 discorre, ainda, sobre o conteúdo mínimo do Plano Municipal de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. A priori, é indispensável, descrever um 

diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no município, contendo sua origem, 

volume, caracterização dos resíduos e a forma de destinação e disposição finais adotadas. O 

Plano de Campo Largo traz esse diagnóstico de maneira aprofundada. Os resíduos são 

caracterizados de acordo com o seu tipo (domiciliar; reciclável; varrição, poda e capina; saúde; 

especiais e industriais). As informações detalham as quantidades de  cada resíduo. 

Juntamente com essa caracterização dos resíduos, há uma listagem dos passivos ambientais 

derivados de cada tipo de resíduo, caso sejam dispostos inadequadamente. 

Em seguida, como partes do diagnóstico, são registrados dados sobre os responsáveis 

pelo gerenciamento dos resíduos sólidos, especificando o número de funcionários existentes 

para cada função. Posteriormente, essas informações sobre os gastos com a coleta dos 

resíduos são especificadas. Há, também, uma relação dos valores dispendidos, mensais e 

anuais, com produtos e equipamentos necessários à realização dos serviços. Os gastos com 

manutenção do maquinário e com os combustíveis são, igualmente, especificados, bem como 

as despesas com os serviços contratados e executados pela SANETRAN – Saneamento 

Ambiental S/A. A forma de arrecadação das receitas é especificada para os assuntos 

relacionados à coleta de resíduos sólidos, limpeza pública e conservação de vias e 

logradouros, que está sendo realizada por meio de cobranças de taxas incluídas no Imposto 

Predial Territorial Urbano (IPTU) e na fatura mensal da Sanepar.  

A coleta dos resíduos de Campo Largo é realizada de maneira alternada, entre os 

bairros, cujo cronograma foi disponibilizado no Plano de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos do município, onde está especificado que há cronogramas diferentes para 

cada tipo de coleta (domiciliar e reciclável), tanto na área urbana, como na área rural e nos 

distritos. Os cronogramas apresentados no PGIRS não se encontram em conformidade com 

a realidade vivenciada e sofreram alterações para melhorar a qualidade dos serviços.  

O Município de Campo Largo conta com uma Estação de Transbordo. O seu  PGIRS 

apontou  a necessidade de adequar a área para obtenção do licenciamento, entretanto, esta, 

ainda, está em situação irregular perante o órgão ambiental responsável.  

Prevista a necessidade de adequação, iniciaram-se obras de reconstrução da Estação, 

contemplando novo muro de arrimo, amarração das vigas, caixa de coleta de chorume e 

passarelas elevadas. O custo total da obra é de R$ 185.763,97 + aditivo de R$ 20.799,15. O 

prazo de execução da obra é de 120 dias a contar da data de 24/04/2014. 

A destinação final dos resíduos sólidos do município é descrita como executada na 

forma de aterro sanitário, com uma breve explanação sobre sua caracterização e 
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licenciamento. Entretanto, a área utilizada, atualmente, para disposição final dos resíduos 

sólidos domiciliares já não é a mesma utilizada e descrita no Plano. 

As propostas do PGIRS de Campo Largo apresentaram a compostagem como uma 

alternativa para a disposição final dos resíduos orgânicos domiciliares, porém, o município 

não possui uma usina de compostagem específica para esses resíduos, inviabilizando a 

coleta diferenciada.  

O serviço de varrição, executado pela SANETRAN, tem, no Plano, as ruas abrangidas 

especificadas, em geral, as vias centrais e as próximas à rodovia. Uma das proposições 

apontadas pelo PGIRS de Campo Largo e utilizada, atualmente, foi o uso de varrição 

mecanizada. Seus resíduos são encaminhados para a coleta pública e destinados ao aterro 

sanitário. 

Os resíduos vegetais oriundos da capina, roçada, arborização e jardinagem estão 

sendo descritos no PGIRS de Campo Largo de maneira sucinta, não correspondendo  à 

realidade atual do município, que, também, já presta o serviço de coleta verde, através de  

empresa terceirizada. 

A coleta dos resíduos de saúde é, igualmente, feita por empresa terceirizada. Quanto 

aos resíduos industriais, construção civil e especiais, a coleta e destinação final são de 

responsabilidade dos geradores.  

Posteriormente, o Plano traz a obrigatoriedade dos empreendimentos que realizam 

determinadas atividades de apresentarem um Plano de Resíduos Sólidos Simplificados à 

SMMA, com alguns dados, também, determinados. Porém, não são especificados, os prazos 

de entrega desses planos, bem como se haverá fiscalização, quanto à sua elaboração.  Nesse 

contexto, estão inseridos vários empreendimentos, como resíduos especiais que deveriam 

ser recolhidos pela logística reversa. Caberia, então, ao município, criar políticas que 

fomentassem essa logística e especificá-las no Plano, conferindo-lhe caráter de 

obrigatoriedade, se assim for desejado.  

O próximo item do Plano de Resíduos de Campo Largo são as propostas em relação 

à limpeza urbana e ao manejo dos resíduos sólidos. Neste item, são colocados um objetivo e 

várias metas, quanto à coleta seletiva, à domiciliar, limpeza urbana, de resíduos especiais, de 

saúde e da construção civil. Essas metas visam adquirir áreas e equipamentos e determinar 

as responsabilidades de cada gerador. Há a discriminação de programas específicos a serem 

cumpridos.  

Diante do exposto, é notável a preocupação do município em estabelecer um Plano 

de Gestão de seus resíduos sólidos; visto que o PGIRS de Campo Largo é posterior à 

legislação em vigor e deve ser incrementado com mais informações e detalhes sobre a gestão, 

de forma a contemplar todos os conteúdos mínimos estabelecidos pela Lei Federal 
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12.305/2010, para atender aos seus objetivos e permitir o acesso às informações, por parte 

da população.  

A seguir, na Tabela 6.58, podem ser visualizados os itens da lei contemplados ou 

parcialmente contemplados pelo Plano. Em cumprimento à legislação atual, os itens 

contemplados devem ser revisados, os contemplados parcialmente, revisados e completados, 

e os não contemplados deverão ser inseridos. 
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Tabela 6.58 - Itens da Lei Federal n.º 12.305/2010 contemplados no Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Campo Largo. 

Conteúdos mínimos exigidos pela Lei Federal 12.305/2010 

Item Contemplado 
Contemplado 
Parcialmente 

Não Contemplado 

I - Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, 
contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de 
destinação e disposição final adotadas;  

X   

II - Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada 
de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição 
Federal e o zoneamento ambiental, se houver; 

 X  

III - Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 
compartilhadas com outros municípios, considerando, nos critérios de economia de 
escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos 
ambientais;  

X   

IV - Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano de 
gerenciamento específico, nos termos do art. 20, ou ao sistema de logística reversa, 
na forma do art. 33, observadas as disposições desta lei e de seu regulamento, bem 
como as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS; 

X   

V - Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, 
de 2007;  

X   

VI - Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

  X 

VII - Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos 
de que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do 
SISNAMA e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e 
estadual; 

  X 

VIII - Definição das responsabilidades, quanto à sua implementação e 
operacionalização, incluídas as etapas do Plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos a que se refere o art. 20, a cargo do poder público;  

  X 

IX - Programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e 
operacionalização; 

 x  
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X - Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;  

X   

XI - Programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial 
das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver; 

 X  

XII - Mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante 
a valorização dos resíduos sólidos; 

 X  

XIII - Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses 
serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

X   

XIV - Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com 
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final, 
ambientalmente, adequada;  

 X  

XV - Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local, na 
coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras 
ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

 X  

XVI - Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da 
implementação e operacionalização dos Planos de gerenciamento de resíduos 
sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art. 33; 

  X 

XVII - Ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de 
monitoramento;  

 X  

XVIII - Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, 
incluindo áreas contaminadas e respectivas medidas saneadoras;  

  X 

XIX - Periodicidade de sua revisão, observado, prioritariamente, o período de 
vigência do Plano plurianual municipal. 

  X 

Fonte: Lei Federal 12.305/2010. Org. por: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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A elaboração de um Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, de 

maneira eficiente, facilita a tomada de decisões e a implementação de fiscalização, no 

município, para que os objetivos do gerenciamento dos resíduos sejam alcançados com êxito. 

O Plano de Gestão de Resíduos, fundamental para o seu gerenciamento, deve ser 

aperfeiçoado a cada revisão, para que, junto ao Plano Municipal de Saneamento Básico, 

possam exercer seus papéis na melhoria da qualidade de vida da população, com vistas a 

aprimorar o planejamento, dentro do horizonte de 20 anos, e otimizar a gestão municipal. 

6.3.2 Classificação dos Resíduos 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na NBR 10.004, define resíduo 

como restos das atividades humanas, consideradas, pelos geradores, inúteis, indesejáveis ou 

descartáveis. Geralmente, em estado sólido, semissólido ou semilíquido (com conteúdo 

líquido insuficiente para que este líquido possa fluir livremente). Esta norma cita, também, que 

os resíduos podem ser classificados de acordo com a sua natureza física (seco e molhado), 

sua composição química (matéria orgânica e inorgânica), como pelos riscos potenciais ao 

meio ambiente (perigoso, não inerte e inerte). 

Segundo a Norma Brasileira de Resíduos (NBR 10004) de 2004, que estabelece a 

metodologia de classificação dos resíduos sólidos, quanto a riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública, pode-se verificar que, dentre outros aspectos, é considerado 

Resíduo Perigoso, Classe I, aquele que apresentar em sua composição propriedades físicas, 

químicas ou infectocontagiosa, podendo oferecer, assim, risco à saúde pública. Esse risco, 

de alguma maneira, pode contribuir para o aumento, tanto da mortalidade, quanto da 

incidência de doenças ligadas à proliferação de agentes transmissores como moscas, ratos, 

mosquitos, baratas, entre outros, e na incidência de riscos ambientais, formação de fumaças 

e líquidos (chorume) que poluem o ar, a água e o solo. 

No que se refere à Classe II (NBR 10.004), considerados Não Perigosos, estão 

inseridos os Resíduos Não Inertes e Inertes. Os resíduos Não Inertes são aqueles que podem 

apresentar propriedades como combustibilidade, biodegradabilidade e solubilidade em água. 

Os Inertes, ao serem dissolvidos, apresentam concentrações abaixo dos padrões de 

potabilidade, quando exposto a testes de solubilidade em água destilada, excetuando-se aqui, 

aspectos como cor, turbidez e sabor. 

O resíduo sólido, também, pode ser classificado, de acordo com sua origem, em 

(D’ALMEIDA & VILHENA, 2000): 

 Domiciliar: é aquele originário na vida diária das residências, na própria 

vivência das pessoas. O resíduo domiciliar pode conter qualquer material descartado, de 

natureza química ou biológica, que possa colocar em risco a saúde da população e o 

ambiente. Dentre os vários tipos de resíduos, os domiciliares representam sério problema, 
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tanto pela sua quantidade gerada diariamente, complexidade, diversidade e quanto pelo 

crescimento urbano desordenado e acelerado que gera deficiências no planejamento 

municipal, diminuindo a eficiência da execução do serviço de coleta. Ele é constituído, 

principalmente, por restos de alimentos, produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, 

embalagens em geral, papel higiênico, fraldas descartáveis, resíduos especiais (óleo de 

fritura, eletrônicos, pilhas, baterias) e uma grande diversidade de outros itens; 

 Comercial: é oriundo dos estabelecimentos comerciais, tais como, 

supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes. Os resíduos destes 

estabelecimentos têm forte componente de papel, plásticos, embalagens diversas e resíduos 

resultantes dos processos de higiene dos funcionários, tais como, papéis toalha, papel 

higiênico; 

 Público: oriundos dos serviços de limpeza pública, incluindo os resíduos 

de varrição de vias públicas e logradouros, podas arbóreas, feiras livres, corpos de animais, 

bem como da limpeza de galerias e bocas de lobo, córregos e terrenos; 

 Serviços de Saúde:  resíduos sépticos, que contêm ou podem conter 

germes patogênicos, oriundos de hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas 

veterinárias, postos de saúde. Composto por agulhas, seringas, gazes, bandagens, algodões, 

órgãos ou tecidos removidos, meios de culturas e animais utilizados em testes científicos, 

sangue coagulado, remédios com prazo de validade vencido; 

 Portos, aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários: resíduos que 

podem, potencialmente, conter germes patogênicos oriundos de outras localidades (cidades, 

estados, países) e que são trazidos, através de materiais utilizados para higiene e restos de 

alimentação que podem ocasionar doenças. Os resíduos assépticos destes locais, neste 

caso, também, são semelhantes aos resíduos domiciliares, desde que, coletados 

separadamente e não entrem em contato direto com os resíduos sépticos; 

 Industrial: oriundo de diversos segmentos industriais (indústria química, 

metalúrgica, de papel, alimentícia), este tipo de resíduo pode ser composto por diversas 

substâncias, tais como cinzas, lodo, óleos, ácidos, plásticos, papéis, madeiras, fibras, 

borrachas, tóxicos. É nesta classificação, segundo a origem, que se enquadra a maioria dos 

resíduos Classe I - perigosos (NBR 10.004). Normalmente, representam risco ambiental; 

 Agropecuário: oriundos das atividades agropecuárias, como 

embalagens de adubos, defensivos e rações, tais resíduos recebem destaque pelo alto 

número em que são gerados, destacando-se, as enormes quantidades de esterco animais 

gerados nas fazendas de pecuária extensiva; 

 Entulho: são os resíduos da construção civil, oriundos de demolições e 

restos de obras, bem como solos de escavações, geralmente material inerte, passível de 
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reaproveitamento, porém, contêm materiais que podem lhe conferir toxicidade, como restos 

de tintas e solventes, peças de amianto e diversos metais. 

De acordo com as visitas técnicas e os estudos realizados no Município de Campo 

Largo, observou-se a existência dos resíduos sólidos domiciliar, comercial, público, serviço 

de saúde, industrial, agropecuário, poda, capina, limpeza de jardins e entulhos. 

6.3.3 Geração de Resíduos 

A transformação da matéria orgânica e a produção de resíduos fazem parte integrante 

da vida e da atividade humana. A geração de resíduos depende de diversos fatores, variando 

de acordo com questões culturais, nível e hábito de consumo, renda e padrão de vida da 

população, clima e características de sexo e idade dos grupos populacionais (BIDONE & 

POVINELLI, 1999). 

Atualmente (2014), buscando a sustentabilidade e a redução da degradação 

ambiental, é necessário um compromisso entre a sociedade, setor privado e o poder público, 

com relação às práticas de produção e consumo. Referente aos resíduos, busca-se a 

Redução, Reutilização e Reciclagem. Para isso, uma mudança de atitude é necessária, 

procurando reutilizar o máximo e recuperar a matéria-prima utilizada nas embalagens 

dispostas para a coleta de materiais recicláveis. Além disso, a disposição e tratamento dos 

resíduos não passíveis de reutilização e recuperação devem ocorrer de forma adequada.  

No Brasil, a geração de resíduos sólidos domiciliares é de cerca de 0,8 kg/hab./dia e 

mais 0,3 kg/hab./dia de resíduos de varrição, limpeza de logradouros e entulhos (apud, 

ABRELPE 2012). A geração per capita pode ser estimada com base em dados aproximados, 

sendo, para cidades grandes, a faixa considerada de 0,80 a 1,00 kg/hab./dia de resíduos 

urbanos (domiciliar, público e entulho). Neste caso, sendo considerados resíduos domiciliares 

(domésticos), também, os comerciais com características domiciliares (ABRELPE 2012).  

Segundo o Plano de Regionalização da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 

Urbanos do Paraná, o Estado, no ano de 2011, teve uma média em torno de 0,9 kg/hab./dia. 

Adotando os valores médios gerados no Município de Campo Largo, fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), foram geradas em 2013, 19.000,44 ton./ano 

de resíduos domiciliares, com média de 52,05 ton./dia (SMMA, 2013), e 2.551,19 ton./ano de 

materiais recicláveis, sendo geradas, em média, 6,98 ton./dia. Com população total de 

119.098 habitantes, em 2013 (Projeção demográfica com base no censo do IBGE 2010), 

estima-se a média total de produção de resíduos em 52,05 ton./dia e média de 0,437 

kg/hab./dia, no ano de 2013.  

Cabe citar que a estimativa de geração de resíduos foi pautada nos dados oficiais de 

coleta da Prefeitura, no entanto estima-se que a população gere quantidade maior de resíduos 

diariamente. 
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A geração de resíduos está diretamente relacionada a fatores referentes ao estilo de 

vida da população. O planejamento adequado e mais preciso inicia-se a partir dos dados 

atuais levantados pelo Município de Campo Largo, que serão projetados e adequados de 

forma mais precisa para a elaboração de um Plano Municipal de Saneamento Básico, eixo de 

resíduos sólidos. 

Tal levantamento de dados servirá à oferta de informação à sociedade, sendo mantido 

pela SMMA e conterá informações objetivas, quanto à oferta dos serviços de coleta, 

transporte, tratamento, armazenamento, destinação final e, especialmente, reciclagem e 

reuso de resíduos, bem como outras práticas e técnicas para a gestão dos resíduos sólidos. 

Caberá, aos órgãos responsáveis pelo cadastro, pesquisar a oferta dos serviços no município, 

a partir de fontes seguras e oficiais, inclusive, cadastro municipal de alvarás para atividades; 

banco de dados dos órgãos licenciadores; cadastro voluntário pelos prestadores de serviço. 

6.3.4 Crescimento populacional e geração per capita de resíduos sólidos 

urbanos 

O crescimento populacional influencia diretamente a produção dos resíduos sólidos, 

de forma que um aumento desordenado afeta todo planejamento estabelecido. Diante deste 

aspecto, a projeção populacional e geração per capita de resíduos estimam a quantidade de 

resíduos que serão gerados no município, para um horizonte de 20 anos.  

De acordo com as médias dos resíduos coletados em Campo Largo (SMMA, 2013), a 

tabela abaixo estima a geração de resíduos, por tipo de coleta e pela produção total, 

abrangendo a população da área urbana e rural do município e seus distritos, segundo o 

censo demográfico do IBGE 2010.  
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Tabela 6.59 – Síntese das informações da estimativa dos resíduos gerados. 

Síntese das informações da estimativa da geração de resíduos 

 
Pop. 

total de 
Campo 
Largo 

Pop. 
urbana 

de 
Campo 
Largo 

Pop. 
rural de 
Campo 
Largo 

Bateias Ferraria 
São 

Silvestre 
Três 

Córregos 

População 2013 119.098 79.456 17.249 2.857 16.015 297 278 

Resíduos 2013 
(ton./dia) 

52,05 34,72 7,54 1,25 7,00 0,13 0,12 

População 2035 165.188 107.517 16.874 4.661 21.557 399 374 

Resíduos 2035 
(ton./dia) 

72,19 46,98 7,37 2,04 9,42 0,17 0,16 

*Média utilizada = 0,4956 kg/hab./dia - Estimada a partir das 19.000,04 ton. coletadas de resíduos domiciliares 
em 2013. 

** Média utilizada = 0,0586 kg/hab./dia - Estimada a partir das 2.551,19 ton. coletadas de materiais recicláveis 
em 2013. 

Fonte: IBGE (2010), SMMA (2013). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

6.3.5 Caracterização dos serviços e infraestrutura existentes no município 

6.3.5.1 Coleta dos resíduos domiciliares 

A coleta domiciliar corresponde à coleta dos resíduos sólidos urbanos. Este serviço 

atende toda área urbana do município, os distritos e aproximadamente 3% da área rural. Em 

Campo Largo, são geradas aproximadamente 19.000,04 ton./ano, 1.583,37 ton./mês e 52,05 

ton./dia (SMMA, 2013). 

Os serviços administrativos e técnicos para contratação dos serviços da coleta 

domiciliar de resíduos sólidos no Município de Campo Largo são de responsabilidade da 

Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). 

A empresa SANETRAN – Saneamento Ambiental S/A, localizada na Rodovia BR 277 

km 126, no Bairro Bom Jesus, é responsável pelos serviços de coleta, transbordo e transporte 

dos resíduos domiciliares.  

O Contrato n.º 391/2010, lavrado em 27 de setembro de 2010, aditivado por nove 

vezes entre a Prefeitura Municipal e a SANETRAN, tem como objetivo a prestação dos 

seguintes serviços relacionados à coleta domiciliar: 

 Coletar e transportar os resíduos sólidos domiciliares e compactáveis até a 

estação de transbordo, localizada no município; 

 Operar e realizar a manutenção da estação de transbordo, compreendendo 

os seguintes itens: operação, manutenção e controle (relatórios semanais) 

das descargas, identificando o veículo, o motorista e o setor de coleta, além 

da data e hora da descarga; transportar os resíduos sólidos coletados no 

município em equipamento apropriado até o aterro sanitário de Curitiba, no 

Bairro da Cachimba, ou, na substituição deste, em outro local devidamente 
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licenciado para o tratamento e disposição final e contratado pela 

Administração Municipal de Campo Largo; 

6.3.5.1.1 Setores de Coleta  

 

A coleta dos resíduos domiciliares passou por reorganização, em janeiro de 2014, 

restando dividida em 12 setores, mais os setores 101, comum 101 e 01.  

A coleta ocorre em dois turnos (diurno e noturno), correspondendo a 10% do município, 

a região do anel central recebe coleta diariamente, as demais regiões da área urbana, 

correspondentes à parcela de 89% do município, estão recebendo coleta de forma alternada, 

três vezes na semana. No Interior, a coleta ocorre, quinzenalmente. 

A empresa SANETRAN está realizando a coleta em horários e frequências diferentes, 

como pode ser observado na tabela a seguir: 
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Tabela 6.60 –Setores da coleta domiciliar, por bairro, turno e frequência. 

setores da coleta domiciliar 

Setor Abrangência Turno Frequência 

1 Aparecida 
Noturn

o 
Terça-feira, quinta-feira e sábado. 

101 Próximo à BR 277 
Noturn

o 
Segunda-feira, quarta-feira e sexta-

feira. 

Comum 01 e 
101 

Centro 
Noturn

o 
De segunda-feira a sábado 

2 

Vila Solene, Vila Oto, Santo 
Antônio, Jardim Alvorada, Vila 
Elizabeth, Vila Bancária, Vila de 
Lurdes, Jardim Itália, Jardim 
Padre José de Anchieta, Afin e 
Veneza. 

Noturn
o 

Segunda-feira, quarta-feira e sexta-
feira. 

3 

Vila Nossa Senhora do Carmo, 
Popular Velha, Conjunto 
Habitacional Dr. Abranches 
Guimarães, Conjunto 
Habitacional Joaquin Celestino 
Ferreira, Parque Cambuí, 
Partenope e Florestal. 

Noturn
o 

Terça-feira, quinta-feira e sábado. 

4 

Loteamento Helvídia, 
Loteamento São Gerônimo, 
Jardim Paraíso Mineral, Jardim 
Busmayer, Vila Ferrari I, Vila 
Ferrari II, Loteamento Ouro 
Verde I, Loteamento Ouro 
Verde II, Jardim Santa Luzia, 
Loteamento São Francisco de 
Assis,  

Diurno 
Segunda-feira, quarta-feira e sexta-

feira. 

5 
Jardim Lise, Vila Glória, Vila 
Andressa Miranda, Jardim 
Rivabem, Loteamento Yara. 

Diurno 
Segunda-feira, quarta-feira e sexta-

feira. 

6 

Colônia Balbino Cunha, Jardim 
Iruama, Vila Antônio Seguro, 
Jardim São Vicente, Jardim das 
Palmeiras, Botiatuva, Jd. das 
Palmas, Loteamento Vila 
Verde, Loteamento Santo 
André, Loteamento Santa Rita, 
Vila Vista Alegre e Vila Santa 
Terezinha. 

Diurno Terça-feira, quinta-feira e sábado. 

7 

Jardim Carmela, Jardim Emilia, 
Aldeia Franciscana, Vila 
Mariano Torres, Cercadinho, 
Vila Pompeia, Jardim Santa 
Nely, Jardim Conceição, Vila 
Dom Pedro, Jardim Guairaçá e 
Jardim Guarani. 

Diurno Terça-feira, quinta-feira e sábado. 

8 
Fazendinha, Miqueleto e 
Bateias 

Diurno Terça-feira, quinta-feira e sábado. 

9 

Rondinha, Sereia, Jardim 
Rondinha, Caratuva, Santo 
Onofre, Vila São Luiz, 
Timbotuva, Medianeira, Kely 
Cristina, Santa Angela, Jardim. 
Ipomeia, Vila David  Antônio e 
São Lucas. 

Diurno 
Segunda-feira, quarta-feira e sexta-

feira. 
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10 

Jardim Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, Loteamento 
Santa  Ana, Loteamento 
Miranda, Moradia Bom Jesus, 
Campo do Meio, Itaqui e Vila 
Vista Alegre 

Diurno Terça-feira, quinta-feira e sábado. 

11 

Vila Dona Fina, Ferraria Centro, 
Vila Gilcy, Vila Dea, Vila Torres 
II, Bolinete, Boa Vista e Jardim 
Bom Jesus. 

Diurno 
Segunda-feira, quarta-feira e sexta-

feira. 

12 

Campo do Meio, Vila Campesi, 
Jardim Esmeralda, Vila Kuster, 
São Marcos e Vila Vista Alegre, 
Águas Claras 

Diurno Terça-feira, quinta-feira e sábado. 

Fonte: SMMA (2014). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Figura 6.42 -  Setores da Coleta de Resíduos Domiciliar. 

 
Fonte: SMMA (2014). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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6.3.5.1.2 Prestador de Serviço 
 

A SANETRAN – Saneamento Ambiental S/A conta com uma equipe de 39 funcionários 

a serviço do Município de Campo Largo (SNIS, 2011). Estes funcionários estão divididos em 

funções administrativas e operacionais, executando os serviços relacionados à coleta 

domiciliar, coleta de materiais recicláveis, varrição, coleta de resíduos de serviço de saúde 

das unidades municipais e coleta de resíduos especiais.  

No serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares da cidade de Campo Largo, cada 

caminhão compactador trabalha com uma equipe composta por três pessoas: um motorista e 

dois coletores. Todos  funcionários são contratados pela SANETRAN (Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Campo Largo, 2007).  

Para realizar a coleta domiciliar, o transporte para a área de transbordo e a destinação 

final para o aterro sanitário, que está localizado no Munícipio de Fazenda Rio Grande,  a 

SANETRAN dispõe do seguinte maquinário: 

 

Tabela 6.61 – Maquinário utilizado para realizar a coleta domiciliar. 

maquinário utilizado  

Tipo Marca Modelo Capacidade 

Caminhão Compactador  Volkswagen VW17210 19 m³ 

Caminhão Compactador  Ford Cargo 1717 15 m³ 

Caminhão Compactador  Ford Cargo 1717 15 m³ 

Caminhão Compactador  Ford Cargo 1717 15 m³ 

Caminhão Compactador  Ford Cargo 1717E - TRU 15 m³ 

Cavalo Mecânico Mercedes Benz AXOR 2644 S6X4 - 

Carreta de 3 eixos NOMA STD 70 m³ 

Carreta de 3 eixos Schiffer SSC3E 70 m³ 

Caminhão para transbordo Mercedes Benz 710 30 m³ 
Fonte: SMMA (2014). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014 
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Figura 6.43 – Caminhão basculante 

 
              Fonte: SMMA (2014). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.  

 

Figura 6.44  – Caminhão compactador. 

 
              Fonte: SMMA (2014). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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6.3.5.1.3 Estação de Transbordo 
 

Localizada na Rodovia dos Expedicionários, s/n.º, anexa ao parque de máquinas da 

Secretaria Municipal de Viação e Obras, a Estação de Transbordo serve para reduzir o tempo 

gasto e os custos de transporte dos resíduos até o aterro sanitário.  

Os resíduos domiciliares coletados pelos caminhões compactadores são 

descarregados em carretas de maior porte, com capacidade de 70 m³. Ao atingir a capacidade 

máxima, as carretas transportam os resíduos, de duas a três vezes no dia, até o aterro 

sanitário particular da empresa Estre, localizada no Município de Fazenda Rio Grande. 

O caminhão com a carreta percorre uma distância de  52 km, atingindo um tempo de 

viagem equivalente a uma hora. 

 

Figura 6.45 – Carreta de transbordo e posterior transporte de 70 m³. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Figura 6.46  – Armazenamento dos resíduos na carreta. 

 
              Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

O PGIRS, elaborado no ano de 2007, apontou problemas como a falta de drenagem 

do líquido percolado (chorume) produzido pelos resíduos. Em visita técnica, a equipe da DRZ 

Geotecnologia e Consultoria constatou a recorrência deste problema. 

 

Figura 6.47 - Chorume no solo. 

 
  Fonte: PGIRS, 2007. 

 

Os resíduos ficam acumulados na carreta do transbordo até completar a carga; 

contudo, o chorume não é todo contido na carreta, caindo e contaminando diretamente o solo, 

sem nenhum tipo de proteção para contê-lo, como, por exemplo, uma caixa de contenção. 

Esse problema se agrava, principalmente, nos dias de chuva, por falta de cobertura para 

proteção das intempéries, onde o chorume tende a escoar mais rápido até uma galeria de 
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água pluvial no pátio de obras da prefeitura. O local não apresenta um sistema de detecção 

de gases e chamas (PGIRS, 2007). 

A estrutura de isolamento não apresenta cercas, portão e guarita, não há identificação 

da área e nem alerta em placas dos riscos oferecidos. 

Os funcionários não utilizam EPI’S, não há programas de prevenção e combates a 

emergências e todo o pessoal próximo e responsável não apresentou treinamento, tanto para 

procedimentos em condições normais de operação (carga, estocagem, descarga), quanto 

para procedimentos em situações de emergência. 

Segundo a Lei Municipal n°. 1.963/2007 que institui Normas de Uso e Ocupação do 

Solo, a área em que está localizada a Estação de Transbordo é destinada à zona residencial; 

entretanto, a atividade desempenhada é classificada como uma atividade industrial, sendo 

proibido esse tipo de atividade nesta área. 

6.3.5.1.4 Destinação Final 

 

Os resíduos domiciliares coletados no Município de Campo Largo são destinados ao 

aterro sanitário particular da Empresa Estre Ambiental em Fazenda Rio Grande.  

A empresa SANETRAN recolhe as carretas na área de transbordo do município e as 

destina ao aterro,  cujo contrato para realizar a destinação final dos resíduos ocorre por 

intermédio do Consórcio Intermunicipal para a Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos 

(CONRESOL). 

Além de Campo Largo, o aterro recebe resíduos de mais 19 municípios pertencentes 

ao Consórcio: Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, Colombo, Curitiba, 

Mandirituba, Quitandinha, São José dos Pinhais, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo 

Magro, Contenda, Fazenda Rio Grande, Quatro Barras, Piên, Pinhais, Piraquara, Tijucas do 

Sul e Tunas do Paraná. 

O aterro da Estre está localizado na Estrada Municipal Tietê, com distância de 52 km 

do transbordo de Campo Largo e, aproximadamente, a 30 km do centro de Curitiba.  

A área total do aterro sanitário é de 267,5 ha, com área licenciada para operar 62 ha. 

A capacidade máxima aproximada de recebimento de resíduos é de 8.583.210 toneladas, 

com vida útil estimada para 19 anos e 10 meses.  

O acesso ao aterro é realizado pela Rodovia Régis Bittencourt, Avenida Mato Grosso 

e Estrada Municipal Tietê.  
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Figura 6.48 – Acessos ao Aterro. 

 
Fonte: Imagem de Satélite GeoEye, obtida por meio do software GoogleEarth Pro, 2014. 

 

O Aterro Sanitário da Estre Ambiental tem Licença Prévia n.º 32.895, com validade até 

9/1/2015 e Licença Ambiental de Instalação n.º 18.232, com validade até 10/12/2015, emitidas 

pelo Instituto Ambiental do Paraná. 

O projeto de instalação prevê, além do aterro, um galpão de triagem de resíduos, um 

britador para beneficiamento de materiais provenientes da construção civil, um galpão para 

compostagem, um galpão de biorremediação, já instalado, e uma unidade de tratamento de 

chorume em fase de construção. 

Para o recebimento e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, o aterro sanitário da 

Estre Ambiental opera 24 horas, em três turnos e dispõe de uma infraestrutura preparada e 

adequada com: 

 Sistema de drenagem de água pluvial; 

 Sistema de drenagem de gás e chorume; 

 Compactação dos resíduos através de tratores; 

 Cobertura de resíduos com camada de argila, diariamente. 
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Figura 6.49 – Vista área do Aterro Sanitário da Empresa Estre. 

 
           Fonte: Imagem de Satélite GeoEye, obtida por meio do software GoogleEarth Pro 2014. 

 

Figura 6.50  – Aterro Sanitário da Estre. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

De acordo com o levantamento realizado pelos técnicos da SMMA, no ano de 2013, 

foi enviado um total de 19.000,44 toneladas de resíduos ao aterro sanitário. 

Na tabela a seguir, pode ser observada a quantidade mensal de resíduos que é 

destinada ao aterro sanitário da Estre, apresentando uma média de 1.583,37 tonelada por 

mês. 
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Tabela 6.62 – Resíduos domiciliares coletados e enviados ao aterro em 2013. 

Quantidade de resíduos domiciliares coletados e enviados ao aterro 

Mês Resíduos domiciliares coletados (ton./mês) 

Janeiro 1.828,77 

Fevereiro 1.727,24 

Março 1.506,03 

Abril 1.619,66 

Maio 1.457,77 

Junho 1.673,87 

Julho 1.564,73 

Agosto 1.530,42 

Setembro 1.573,91 

Outubro 1.409,13 

Novembro 1.570,58 

Dezembro 1.538,33 

Total 19.000,440 
Fonte: SMMA, 2013. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Para receber os resíduos domiciliares e dar destinação final adequada, a Estre cobra 

do CONRESOL a quantia média de R$ 60,00 por tonelada descarregada. Para realizar a 

cobrança dos municípios, o Consórcio faz um rateio dos valores totais entre quantidade de 

tonelada descarregada. 

6.3.5.2 Coleta de materiais recicláveis 

O serviço de coleta de matérias recicláveis realizado no Município de Campo Largo é 

uma ação desenvolvida dentro do PGIRS, desde 2007, “que tem por objetivo a chamada da 

população para uma mudança de posição e atitude frente às questões dos resíduos e da 

coleta de materiais recicláveis”. 

A coleta de materiais recicláveis consiste no recolhimento dos resíduos reaproveitáveis 

que são previamente separados dos resíduos orgânicos na fonte geradora, cuja separação 

evita a contaminação dos materiais reaproveitáveis e aumenta o valor a eles agregado. 

Os materiais recicláveis, também, são coletados pela SANETRAN – Saneamento 

Ambiental S/A, mediante o Contrato de Prestação de Serviços n.º 391/2010, em que ficou 

firmada a responsabilidade da SANETRAN de coletar, transportar, carregar e descarregar os 

resíduos recicláveis até os locais de triagem indicados pela SMMA. 

De acordo com dados da SMMA, foram recolhidos, em 2013 pela SANETRAN, 

2.551,19 toneladas, aproximadamente, 212 ton./mês, uma média de 6,98 ton./dia. 

6.3.5.2.1 Setores de Coleta 
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A coleta dos materiais recicláveis ocorre de maneira formal, o método adotado no 

município é o porta a porta ou doméstico, em que os resíduos são separados no mesmo local 

onde são gerados. Caminhões Baús são utilizados para coletar os materiais. O cronograma a 

seguir apresenta os setores, as áreas de abrangência e os dias em que ocorre a coleta.  
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Tabela 6.63 – Resíduos domiciliares coletados e enviados ao aterro em 2013. 

setores da coleta de materiais recicláveis. 

Setor Abrangência Dias de coleta 

501 Centro Segunda-feira 

502 Novo Trento I, Novo Trento II, Vila Vista Alegre e Vila Operário. Quinta-feira 

503 
Santo Antônio, Vila Solene, Villa Otto, Jardim Alvorada, Vila Alvorada, Vila 
Elizabeth, Planta Cyro Marques e próximo à BR 277. 

Terça-feira 

504 
Partenope, Florestal, Lorenzetti, Pq. Cambuí. Conj. Hab. Joaquim 
Celestino Ferreira, Lot. Vila Verde, Popular Velha, Conj. Hab. Dr. 
Abranches Guimarães e Popular Nova. 

Terça-feira 

505 
Loteamento Helvídia, Jardim Social, Paraíso Mineral, Lagoa, Jd. 
Busmayer, Vila Nova, Loteamento Ouro Verde I, 

Terça-feira 

506 
SAAD, Loteamento São Gerônimo, Vila Ferrari I, Loteamento Outro Pretp, 
Vila Ferrari II, Jd. Santa Luzia, Loteamento São Francisco de Assis, São 
José e Vila Cilka. 

Terça-feira 

507 Vila Andressa Miranda, Loteamento Yara, Jardim Rivabem. Sábado 

508 Jardim Itaboa, Miranda, Santa Fé e Bom Jesus. Sábado 

509 Jardim Bela Vista e Vila Glória Sábado 

510 
Jd. São Vicente, Jd. Tropical, São João I, São João II, Loteamento Santo 
André, Loteamento Santa Rita, Lamback, Vila Santa Terezinha e Jd. das 
Américas. 

Quarta-feira 

511 
Colônia Balbino Cunha, Jardim Iruama, Vila Antônio Seguro, Conjunto 
Águas Claras, Botiatuva, Jd. Das Palmas e Jd. Das Palmeiras. 

Quarta-feira 

512 
Jardim Guairaçá, Jd. Conceição, Sereia, Afin, Veneza, Vila Delurdes, Jd. 
Padre José de Anchieta, Jd. Itália e Rondinha. 

Quarta-feira 

513 
Jardim Emilia, Jardim Carmela, Aldeia Franciscana, Vila Mariano Torres, 
Vila Pompeia, Cercadinho, Jardim Santa Nely, Vila Dom Pedro e Jardim 
Guarani. 

Quarta-feira 

514 Bateias Sexta-feira 

515 Fazendinha e Tritec. Sexta-feira 

516 
Bolinete, São Lucas, Vila David Antônio, Kely Cristina, Santa Angela, Jd. 
Ipomeia, Jd. Bom Jesus, Ferraria Centro, Medianeira, Timbotuva, Vila 
São Luiz, Caratuva e Santo Onofre e Jardim Rondinha. 

Segunda-feira 

517 
Vila Torres I, Vila Torres II, Vila Dea, Boa Vista, Vila Silcy e Vila Dona 
Fina. 

Segunda-feira 

518 
M. Santo Antônio, Águas Claras, Jd. Esmeralda, Vila Kuster, Moradia 
Bom Jesus,  

Quinta-feira 

519 
Novo Horizonte, Cristo Rei, Campo do Meio, Vila Glória, Jardim Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, Melyane, Cristo Rei, Jd. Habilitar, Vila 
Campese e Jd. Itaqui 

Quinta-feira 

520 Jardim Bela Vista, Dom Rodrigo Sábado 

521 
Santo Antônio, Vila Solene, Villa Otto, Jardim Alvorada, Vila Alvorada, Vila 
Elizabeth e Planta Cyro Marques. 

Sexta-feira 

522 
Partenope, Florestal, Lorenzetti, Pq. Cambuí. Conj. Hab. Joaquim 
Celestino Ferreira, Lot. Vila Verde, Popular Velha, Conj. Hab. Dr. 
Abranches Guimarães e Popular Nova. 

Sexta-feira 

523 Vila Benato, Vila Bancária e Vila Miotto. Quinta-feira 

Comum 503 e 522 
Santo Antônio, Vila Solene, Villa Otto, Jardim Alvorada, Vila Alvorada, Vila 
Elizabeth e Planta Cyro Marques. 

Terça-feira e 
quinta-feira 

Comum 503 e 521 Próximo à. BR 277. 
Terça-feira e 
quinta-feira 

Comum 504 e 522 
Partenope, Florestal, Lorenzetti, Pq. Cambuí. Conj. Hab. Joaquim 
Celestino Ferreira, Lot. Vila Verde, Popular Velha, Conj. Hab. Dr. 
Abranches Guimarães e Popular Nova. 

Terça-feira e 
quinta-feira 

Fonte: SMMA (2014). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Figura 6.51 – Setores da Coleta de Materiais recicláveis. 

 
Fonte: SMMA (2014). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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6.3.5.2.2 Prestador de Serviço 
 

No serviço de coleta de materiais recicláveis, a SANETRAN utiliza dois caminhões baú 

para coleta. Um caminhão compactador é utilizado para coletar os rejeitos, que estão 

misturados aos materiais recicláveis e enviados  à ASSUR. Cada caminhão opera com uma 

equipe composta por um motorista e dois coletores, sendo todos funcionários contratados 

pela SANETRAN.  

Para realizar a coleta dos materiais e transporte aos pontos determinados pela SMMA, 

são utilizados os seguintes maquinários:  

 

Tabela 6.64 – Maquinário utilizado para realizar a coleta de materiais recicláveis. 

maquinário utilizado  

Tipo Marca Modelo Capacidade 

Caminhão Baú  Volkswagen VW 8-150 30 m³ 

Caminhão Baú Mercedes Benz Benz L68E 30 m³ 

Caminhão Compactador  Ford Cargo 1717 15 m³ 
Fonte: SANETRAN, Saneamento Ambiental S/A, 2014. 

 

Figura 6.52 – Caminhão Baú identificado utilizado para realizar a coleta dos materiais 
recicláveis. 

 
  Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Largo, 2014. 
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Figura 6.53 – Coletor na realização da coleta de materiais recicláveis. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Largo, 2013. 

 

6.3.5.2.3 Projeto de Educação Ambiental – Campanha Reciclar 

 

Como parte das propostas integrantes do PGRIS de Campo Largo, iniciou-se, em 2007 

a Campanha RECICLAR, com o objetivo de chamar a população para uma mudança de 

comportamento e atitude frente às questões dos resíduos e da coleta dos materiais 

recicláveis. 

A Campanha RECICLAR teve como objetivo geral: 

“Conscientizar a população sobre a importância de sua 

participação e responsabilidade na gestão dos resíduos recicláveis e 

orgânicos produzidos no município, promover ações conscientes 

fundamentadas na gestão compartilhada relativas às questões 

ambientais, por meio da sensibilização e da difusão de conhecimentos” 

(SMMA, 2013). 

 

Ao iniciar a campanha, o público alvo era os alunos e professores de escolas públicas, 

privadas e as donas de casa. Folders explicativos, para divulgação de como segregar os 

materiais de forma adequada, foram distribuídos. 
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Figura 6.54 – Folders da Campanha Reciclar. 

  
Fonte: SMMA, 2013. 

 

Em 2013, a campanha foi reformulada, em conformidade com a PNRS, e inclusos, nas 

palestras e panfletos, os 3Rs e a informação sobre a logística reversa de resíduos especiais. 

Diante disso, os agentes de saúde, de endemias, técnicos da SMMA e os catadores da 

Associação Unidos da Reciclagem (ASSUR) foram capacitados e preparados para o mutirão 

da educação ambiental. 

Trinta e cinco escolas municipais e 23 colégios estaduais, mais de 5.500 alunos 

receberam orientações sobre a reciclagem e os 400 domicílios do Bairro Ferrari foram 

atingidos pelo mutirão da educação ambiental, com a distribuição de folders porta a porta. 

Em janeiro de 2014, a quantidade de material coletado pela SANETRAN  e enviada à  

ASSUR superou as expectativas dos associados e da gestão municipal.  

Um total de 1.960,12 toneladas foram coletadas, em 2011, 2.173,91 toneladas, em 

2012, e 2.551,19 toneladas, em 2013. O aumento nos valores das quantidades totais de 

materiais recicláveis coletados por ano comprova a efetividade do programa de 

conscientização.  

6.3.5.2.4 Associação Unidos da Reciclagem (ASSUR)  
 

A ASSUR é uma associação de direito privado e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 

sob n.º 09.292.565/0001-64 e instituída com auxílio da prefeitura municipal.  

Formada em 2007, a ASSUR passou por um processo de reestruturação e, em 

setembro de 2012, técnicos do município reforçaram as ações de assessoramento, mediante 

Projeto de Trabalho Técnico Social, como parte integrante do Projeto de construção da Central 

de Triagem, com recursos do Ministério das Cidades.  
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A nova sede da associação foi inaugurada em dezembro de 2012. 

A ASSUR possui estrutura organizacional dividida em Diretoria Executiva (Presidente, 

Tesoureiro, Secretário), Conselho Fiscal ( três conselheiros), Gerente de Produção e 26 

associados, regimentada por estatuto próprio.  

A Prefeitura mantém contrato com a ASSUR para destinar os materiais recicláveis 

coletados no município. O Contrato n.º 30 ,de 3 de janeiro de 2011, pactuado entre a 

Associação Unidos da Reciclagem e a prefeitura de Campo Largo contém quatro termos 

aditivos, sendo validos até 31 de dezembro de 2014. Este contrato estabelece a execução 

dos serviços de processamento (separação e destinação) dos materiais recicláveis. O valor 

despendido para a execução dos serviços, de acordo com o quarto termo aditivo, foi de R$ 

32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais) no ano.   

Os resíduos são coletados pela SANETRAN – Saneamento Ambiental S/A e 

encaminhados até o barracão da ASSUR, localizado na Rua João Cecatto, n.º 23, Bairro 

Industrial  Rivabem, Campo Largo. 

 

Figura 6.55  – Barracão de separação da ASSUR. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria Ambiental, 2014. 

 

A atual estrutura contém área total de 600 m², dividida em um barracão de 500 m² e 

área administrativa de 100 m². A ASSUR conta, ainda, com duas esteiras elétricas para 

segregação dos resíduos, duas prensas hidráulicas e duas balanças eletrônicas.  

Os resíduos chegam à associação por meio dos caminhões da SANETRAN, que 

descarregam os materiais coletados na plataforma elevada e, em seguida, são despejados 

manualmente por um ou mais associados nas esteiras elétricas para segregação. Após a 
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passagem dos resíduos pela triagem nas esteiras, os materiais segregados são 

encaminhados para a prensa hidráulica, onde são prensados, enfardados e pesados. Os 

resíduos recicláveis são acondicionados no próprio barracão da associação para posterior 

venda à Rede Cata Paraná, um dos principais compradores da ASSUR. 

 

Figura 6.56 – Materiais recicláveis descarregados nas plataformas elevadas com grade de 
proteção 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria Ambiental, 2014. 

 

Figura 6.57  – Triagem dos resíduos na esteira. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria Ambiental, 2014. 
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Figura 6.58  – Prensa hidráulica e acondicionamento dos resíduos enfardados. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria Ambiental, 2014. 

 

A quantidade média de material segregado pela associação é de 268.913,00 kg/ano, 

cuja quantidade pode ser, ainda, maior, pois existem materiais que não são contabilizados 

por peso, pela associação, além da existência, no município, de catadores particulares. 

A tabela a seguir apresenta uma estimativa dos materiais segregados pela ASSUR ,no 

ano de 2013. 

 

Tabela 6.65 – Estimativa de materiais segregados pela ASSUR, em 2013. 

Materiais segregados  

Grupo kg (ano) 

Papel 124.417 

Plástico 60.072 

Metal 44.220 

Vidro 32.776 

Eletrônicos 1.741 

Outros 5.637 

Total 268.913 
Fonte: SMMA (2014). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

No mês de janeiro de 2014, os associados obtiveram uma renda mensal de R$ 

1.500,00. 

Durante visita técnica, os associados relataram à equipe da DRZ Geotecnologia e 

Consultoria que tem chegado à associação, uma grande quantidade de rejeitos misturados 

aos materiais recicláveis, que  são separados e coletados por um caminhão compactador que 

os leva até a área de transbordo do município. 
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Os resíduos eletrônicos, também, estão sendo dispostos pela população junto com os 

materiais recicláveis, em seguida, a ASSUR acondiciona esses resíduos em seu barracão e, 

depois de acumuladas grandes quantidades, comercializam com empresas encarregadas da 

destinação final adequada. 

Aproximadamente, 90% do material segregado pela ASSUR estão sendo vendidos 

para a Rede Cata Paraná; entretanto, os resíduos eletrônicos são vendidos à Coletrônicos 

Processadora de Resíduos Eletrônicos, e os ferros para a empresa Lore Logística Reversa. 

Atualmente, a ASSUR não enfrenta grandes problemas relacionados à sua estrutura 

física e operacional; entretanto, com a efetividade e ascensão dos projetos de educação 

ambiental da coleta dos recicláveis, a associação precisará ampliar o número de associados 

e a sua infraestrutura existente. 

De acordo com informações da Assistente Social da Prefeitura Municipal de Campo 

Largo, os maiores problemas da ASSUR são os conflitos pessoais entre os associados, que 

elevam a rotatividade e interferem diretamente no desempenho da associação. O Projeto de 

Trabalho Técnico e Social de Inclusão de Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis de 

Campo Largo (descrito no item Programas de Educação Ambiental e Assistência Social) 

apresenta como foi desenvolvida esta inclusão e como está sendo o acompanhamento social 

dos associados pertencentes à ASSUR, que visa à erradicação dos conflitos existentes entre 

eles. 

6.3.5.2.5 Associação dos Recicladores Campolarguense (ARC) 

 

A ARC iniciou suas atividades em Campo Largo, no final da década de 90, como CIME 

(Centro de Integração do Menor). No ano de 2013, foi instituída a Associação dos 

Recicladores Campolarguense (ARC), com Estatuto Social e inscrita sob CNPJ n.º 

20.022.332/0001-84, com estrutura organizacional composta por Diretoria Executiva 

(Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e Secretário), Conselho Fiscal (três conselheiros) e 

12 associados.  

Está localizada na Rua Oscar Ferreira, n.º 3.726, no Bairro de Águas Claras, onde 

conta com uma pequena estrutura coberta, uma única esteira para triagem dos resíduos, duas 

prensas hidráulicas e uma balança. 

A prefeitura entrega os resíduos à ARC, que são descarregados diretamente sobre o 

solo, ficando grande parte exposta às condições climáticas, o que diminui o potencial de 

comercialização dos materiais. Atualmente triam cerca de 19 toneladas de resíduos por mês, 

gerando renda média mensal equivalente a R$ 1.100,00. 
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Figura 6.59  – Materiais recicláveis descarregados sobre o solo. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria Ambiental, 2014. 

 

Após passar pelo processo de segregação e compactação, os resíduos são 

comercializados com a empresa Spréa & Spréa LTDA. 

Grandes quantidades de rejeitos estão misturadas aos resíduos recicláveis e 

encaminhados à associação, além de lâmpadas fluorescentes, que estão recebendo 

acondicionamento indevido. 

 

Figura 6.60 – Acondicionamento de lâmpadas fluorescentes. 

 
           Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria Ambiental, 2014. 
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O projeto de reestruturação da ARC, que está em andamento, busca trazer melhorais 

estruturais, financeiras e operacionais, oferecendo aos associados melhores condições de 

trabalho e aumentando o potencial de segregar os resíduos da associação. 

6.3.5.2.6 Associação de Reciclagem das Amigas do Meio Ambiente (AR-AMA) 

 

A Associação de Reciclagem das Amigas do Meio Ambiente – AR-AMA foi fundada no 

dia 25 de junho de 2014, com estrutura organizacional composta por Diretoria Executiva 

(Presidente, Vice-presidente, Tesoureiro e Secretário) e Conselho Fiscal (três conselheiros). 

A AR-AMA é constituída por seis mulheres, ex-funcionárias de uma empresa privada 

que realizava parte da triagem do material reciclável, com sede na Rod. dos Expedicionários 

, nº 5318, bairro Itaqui, na cidade de Campo Largo.  

Conta atualmente com o auxílio da prefeitura, que disponibiliza um caminhão de 

material por dia, com objetivo de aumentar a quantidade. Visto a recente formação da 

associação, ainda não são conhecidos os lucros mensais e a quantidade de material triado 

por mês.  

6.3.5.2.7 Associação de Reciclagem  Lutar e Vencer 
 

Fundada em 03 de julho de 2014 a Associação de Reciclagem Lutar e Vencer 

possui estrutura organizacional composta por Diretoria Executiva (Presidente, Vice-

presidente, Tesoureiro e Secretário), Conselho Fiscal (três conselheiros) e 07 associados.  

A Associação foi formada a partir de um grupo de catadores informais, que 

recebiam os resíduos encaminhados pela SANETRAN, realizando triagem de cerca de 15 

ton./mês. Ainda que o a Associação seja proveniente de um grupo já existente, ainda não são 

conhecidos os lucros mensais e a quantidade de material triado por mês desde instituída sua 

criação.  

6.3.5.2.8 Spréa & Spréa LTDA 

 

A Spréa & Spréa LTDA é uma empresa privada, fundada em agosto de 2002, 

conta com 23 funcionários (um administrador, um motorista, um gerente de produção e 20 

segregadores), todos registrados em conformidade com as Consolidações das Leis do 

Trabalho (CLT) e recebem, mensalmente, um valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta 

reais) a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

Em junho de 2012, a Prefeitura Municipal de Campo Largo assinou o Contrato n.º 

099/2012 com a Spréa, cujo documento contém cinco termos aditivos de prazo, com validade 

até 1 de abril de 2014, o qual não será renovado. 
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Por meio do contrato, a empresa recebe os materiais recicláveis coletados pela 

prefeitura e paga o valor de R$ 10,00 por tonelada. 

Além dos resíduos destinados à Spréa & Spréa LTDA, pela coleta dos materiais 

recicláveis da prefeitura, a empresa recolhe materiais e compra de catadores informais. O 

volume de movimentação de resíduos recicláveis gira em torno de 130 ton./mês.  

A sede da empresa e seu barracão para triagem de resíduos estão localizados na 

BR 277, km 116.  

A estrutura da Spréa conta com um barracão de reciclagem, onde os resíduos são 

triados, prensados e acondicionados. No local, há uma balança, uma prensa hidráulica 

horizontal e uma empilhadeira.  

Os resíduos são descarregados nas áreas internas e externas do barracão e 

encaminhados para a esteira de triagem. Após a segregação, são prensados por tipo 

específico e acondicionados no interior do barracão. 

A destinação final dos resíduos são os compradores do setor industrial e cada 

material é encaminhado para um comprador específico. 

Figura 6.61 – Esteira para triagem dos resíduos. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria Ambiental, 2014. 
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Figura 6.62 – Acondicionamento dos materiais recicláveis. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria Ambiental, 2014. 

 

6.3.5.2.9 Catadores Informais 

 

Existem, ainda, outros munícipes que realizam a coleta e segregação dos materiais 

recicláveis, cujos catadores informais utilizam seus próprios processos de coletas e 

operacionalização. 

 Marcelo: Atua há oito anos no Município de Campo Largo, conta com o 

auxílio de nove pessoas para coletar e segregar os resíduos. Não prevê 

quantidade exata de resíduos coletados, estima-se que são de 12 a 15 

ton./mês. A SANETRAN encaminha cerca de três toneladas por semana 

para o Marcelo e sua equipe. Entre o material encaminhado pela 
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SANETRAN e o recolhido por sua equipe, são coletadas quatro toneladas 

por semana. Os resíduos são comercializados por tipo específico, cujos 

principais compradores são a Recicladora Santiago em Curitiba, os 

plásticos são encaminhadas para uma empresa localizada em Araucária, o 

ferro para a Sucatas Araucária de Curitiba e o vidro para uma empresa de 

São José dos Pinhais. Em visita in loco, a equipe da DRZ foi informada pelo 

próprio Marcelo sobre a dificuldade que enfrenta para segregar os resíduos, 

por conta da falta de estrutura física para trabalhar; 

 Cláudia: Com um grupo constituído por 11 pessoas, a catadora informal 

Cláudia realiza a triagem e a segregação de, aproximadamente, 15 

ton./mês. Os resíduos são encaminhados a ela pela SANETRAN. Claudia 

possui uma prensa hidráulica e sua atual estrutura carece de uma 

cobertura, os resíduos ficam expostos às condições climáticas e, em dias 

de chuva, boa parte do material é danificada. Seus principais compradores 

são Dambrosi, Sidnei e Marcelo que compra apenas os vidros. As imagens 

a seguir apresentam a realidade desta catadora; 

 

Figura 6.63 – Triagem e armazenamento dos resíduos – Cláudia. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria Ambiental, 2014. 

 

 Dorival da Rocha: Desenvolve seu serviço há mais de sete anos. Com ele, 

atuam sete funcionários e seus dois filhos. Juntos, coletam por mês cerca 

de 500 kg de alumínio, 12 a 15 toneladas de papelão, 10 toneladas de ferro 

e resíduos eletrônicos (não há quantidade estimada). Em seus relatos, 

Dorival citou os problemas enfrentados com a Vigilância Sanitária, devido 

à grande quantidade de resíduos acumulados em seu terreno. Ele foi 

autuado e penalizado por gerar riscos à saúde pública. Dorival, também, 

ressaltou as dificuldades para realizar o trabalho, seus materiais ficam 
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expostos às condições climáticas, em contato direto com o solo, pela 

ausência de um barracão; 

 

Figura 6.64  – Armazenamento dos resíduos – Dorival da Rocha. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria Ambiental, 2014. 

 

 Família Litza: Atuando há mais de oito anos nessa atividade, os irmãos 

Fernando e Alcides Litza trabalham de forma organizada e profissional, 

com equipe composta por cinco funcionários. A família conta com seu 

próprio sistema de coleta de materiais recicláveis e, também, tem seus 

próprios fornecedores. Em média, coleta, por mês, 10 toneladas de 

Politereftalato de Etileno (PET), 10 toneladas de Polietileno (PE) e três 

toneladas de papelão. Ressalta-se o desinteresse deles por não reciclar 

alumínio e resíduos eletrônicos. Os irmãos Litza relataram que não têm 

interesse em receber materiais recicláveis da prefeitura, pois precisam de 

materiais específicos. A família realiza o processo da reciclagem, fazendo 

a moagem dos plásticos, agregando valor ao subproduto e facilitando o 

armazenamento. Esse processo, ainda que seja totalmente cuidado para 

evitar qualquer possibilidade de contaminação dos corpos hídricos e do 

solo, gera problemas para a família Litza, uma vez que a localização da 

unidade de reciclagem está na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio 

Verde; 
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Figura 6.65 – Armazenamento dos resíduos e processo de reciclagem – Família Litza. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria Ambiental, 2014. 

 

 Sebastião (Empresa Select): A Empresa Select atua em Campo Largo há 

10 anos, trabalhando de forma regular e possui cadastro específico para 

empresa de reciclagem. Conta com quatro funcionários mais o dono 

(Sebastião) e sua esposa. O barracão da Select encontra-se em más 

condições, apresentando riscos de proliferação de vetores. De acordo com 

o dono da empresa, o modelo de distribuição dos materiais recicláveis pela 

prefeitura encontra-se inadequado. Em visita, o proprietário apontou a falta 

de envio, por parte da prefeitura, de materiais para sua empresa; 

 

Figura 6.66 – Fachada e vista interna da Empresa Select – Sebastião. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria Ambiental, 2014. 

 

 Distrito de Ferraria: A equipe da DRZ Geotecnologia e Consultoria visitou 

duas unidades de coleta informal de materiais recicláveis em Ferraria. Os 

responsáveis por estas unidades são Nezinho e Joacir, que atuam juntos 

em uma unidade, e Orlando na outra. Ambos recolhem e, também, 

recebem todos os tipos de resíduos recicláveis. Os catadores não 

souberam informar as quantidades estimadas de resíduos coletadas e 
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recebidas por mês. Apresentando más condições de trabalho e de 

armazenamento, os catadores expressaram o interesse de fazer parte de 

uma associação. 

 Distrito de Bateias: A unidade de reciclagem, cujo dono e responsável é o 

senhor Edson Lassur, realiza o beneficiamento de embalagens de garrafas 

PET,  cedidas diretamente por unidades industriais. A atividade 

desenvolvida demonstra experiência com geração de renda, 

empregabilidade e preservação do meio ambiente. Os funcionários 

presentes no momento da visita não souberam informar as quantidades de 

resíduos que entram e são reaproveitados. 

 

Figura 6.67 – Armazenamento dos resíduos e beneficiamento – Bateias. 

 
     Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria Ambiental, 2014. 

 

6.3.5.3 Grandes geradores e resíduos Industriais 

O município não criou lei que diferencie os pequenos dos grandes geradores, em 

contrapartida na licitação da contratação do serviço de coleta de lixo, existe uma indicação de 

que os grandes geradores de resíduos (empresas que geram acima de 600 L/semana) não 

serão contemplados pela coleta pública municipal. A empresa SANETRAN é responsável por 

informar a Secretaria do Municipal do Meio Ambiental para notificação. 

Ocorre que a coleta domiciliar recolhe apenas os resíduos das residências e de 

pequenos comércios. Já os grandes geradores (mercados, restaurantes, hotéis e 

comerciantes de grande porte) precisam contratar de forma particular empresas que realizam 

a coleta e dão destinação final adequada aos resíduos gerados pelos estabelecimentos.  
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De acordo com a SMMA, não existe um padrão definido para a coleta dos resíduos 

industriais. Cada indústria é responsável por contratar empresa especializada para dar 

destinação aos resíduos oriundos de suas atividades.  

Os resíduos que podem ser reaproveitados voltam aos fornecedores para, 

posteriormente, serem reinseridos no processo.  

Os materiais recicláveis, em sua maioria, são destinados à ASSUR e à ARC, 

entretanto, alguns materiais são enviados para a Spréa Reciclagem, Dambrosi. 

 

6.3.5.4 Resíduos Especiais 

Classificam-se como resíduos especiais todos os resíduos que necessitam de 

tratamento especial, como por exemplo, as pilhas e baterias, equipamentos eletrônicos, as 

lâmpadas fluorescentes, os pneus e as embalagens de agrotóxico. 

A Lei Federal nº. 12.305/2010, no seu art. 33, determina que, após o uso pelo 

consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos, compete aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 

estruturar e implementar a logística reversa.  

Nos itens a seguir, serão apresentados os projetos e ações referentes à logística 

reversa, de acordo com as informações descritas e repassadas pela SMMA: 

6.3.5.4.1 Lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias 
 

Atualmente, a prefeitura não realiza a coleta e destinação final destes resíduos. A 

população é orientada a devolvê-los nos estabelecimentos comerciais ou em 

estabelecimentos que desenvolvem programas de reciclagem.  

Existem estabelecimentos comerciais que já estão se adequando à legislação e são 

pontos de entrega voluntária desses tipos de resíduos, como o Supermercado Condor, lojas 

de materiais elétricos e de materiais de construção, como a Eletrobala, Enguia, Potência, 

Fedalto, entre outros. No caso das lâmpadas, essas empresas se uniram e estão custeando 

a destinação, enquanto aguardam a logística reversa obrigatória aos fabricantes. 

A secretaria realizou, no ano de 2013, a coleta e destinação final de  8.000 (oito mil) 

lâmpadas fluorescentes estocadas pela administração pública, escolas municipais, e 

recebidas através da coleta seletiva e estocadas nos barracões de segregação de resíduos 

recicláveis (ASSUR, ARC e Spréa). Fez-se uma solicitação formal aos fabricantes e 

importadores representados pela ABILUX e pela ABILUMI, diante disso, foi encaminhado ao 

Ministério Público, para que sejam notificados, os nomes dos fabricantes e importadores, para 

a execução de logística reversa no município. 
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Figura 6.68 – Lâmpadas fluorescentes estocadas no depósito da prefeitura (antiga Iguaçu). 

 
           Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Largo, 2013. 

 

6.3.5.4.2 Resíduos eletrônicos 

 

 Não houve um lançamento oficial do programa pela SMMA, mas foi realizada parceria 

com a empresa Coletrônicos Processadora de resíduos eletrônicos, com o objetivo de destinar 

os materiais acumulados nos barracões da ASSUR, da ARC e da empresa Spréa. 

Atualmente, a orientação dada à população é que levem seus resíduos aos barracões 

da ASSUR ou deixe para a coleta seletiva municipal, evitando o desmonte dos componentes 

e que entrem em contato com a água de chuva. 

No mês de agosto de 2012, foram coletados mais de 800 kg de placas e sucatas 

eletrônicas, 430 unidades e 3.000 kg de monitores, TVS, CPUs e eletrônicos em geral. Em 

2013, foram coletados um total de 5.830 kg de componentes eletrônicos em geral.  

6.3.5.4.3 Pneus 
 

 Em 23 de agosto de 2012, a Prefeitura de Campo Largo realizou uma audiência 

pública em parceria com o Ministério Público e com a participação das maiores indústrias 

fabricantes de pneumáticos no Brasil e da cadeia envolvida com pneus no município, como 

borracheiros, vulcanizadoras, comerciantes de pneus, entre outros, para formalizar um 

sistema de logística reversa para os pneus inservíveis no município. 

O município oficializou um Termo de Cooperação Mútua com as indústrias fabricantes 

de pneus (representadas pela RECICLANIP) e com um terceiro, Xibiu Comércio e Reciclagem 

de Pneus, que é parceiro da RECICLANIP. O aluguel do Ponto de Coleta é custeado por Xibiu, 
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que, também, custeia a coleta e a destinação dos pneus para seu coprocessamento na 

cimenteira da Votorantim em Rio Branco do Sul-PR.  

Em 2013, foram coletadas 383,47 toneladas de pneus que estão sendo utilizadas 

como combustível na indústria cimenteira. 

 

Figura 6.69 - Vista do ponto de coleta dos pneus em Campo Largo e da área interna do 
barracão de pneus. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Largo, 2013. 

 

Figura 6.70 – Folder utilizado na campanha de conscientização ambiental sobre os pneus. 

 
        Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Largo, 2013. 

 

O consumidor pode encaminhar o pneu a borracharias, comércio de pneus, oficinas e 

outros estabelecimentos credenciados ao Programa de Logística Reversa de Pneus 

Inservíveis. Estes locais são ambientalmente adequados para o armazenamento temporário, 
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para posterior encaminhamento dos pneus ao Ponto de Coleta de Campo Largo, o qual está 

devidamente regularizado junto ao Corpo de Bombeiros, Licença Sanitária e Licença 

Ambiental. Atualmente, mais de 30 estabelecimentos comerciais já aderiram ao programa. 

6.3.5.4.4 Embalagens de óleo lubrificante  

 

Em 27 de abril de 2011, foi lançado oficialmente em Campo Largo, o Programa Jogue 

Limpo, mediante parceria entre o SINDICOM (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras 

de Combustíveis e de Lubrificantes), SINDICOMBUSTÍVEIS-PR (Sindicato do Comércio 

Varejista de Combustíveis, Derivados de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Lojas de 

Conveniências do Estado do Paraná), IAP, Ministério Público e Prefeitura Municipal. 

O Programa Jogue Limpo tem, por objetivo ,a coleta e reciclagem de embalagens 

usadas de lubrificantes, cuidando para que o segmento de comércio varejista de combustíveis 

e lubrificantes, concessionárias, transportadoras, oficinas mecânicas colaborem com a 

preservação do meio ambiente, contribuindo adequadamente com a cadeia de reciclagem do 

plástico usado nas embalagens de lubrificantes. 

As embalagens devolvidas pelos consumidores aos canais de revenda, assim como 

aquelas por estes geradas, são entregues pelos comerciantes, gratuitamente, aos caminhões 

de recebimento, dotados da mais moderna tecnologia embarcada que, também, os 

direcionam às centrais de processamento. Nesses locais, as embalagens são triadas e 

recebem um tratamento adequado, possibilitando seu encaminhamento às indústrias 

recicladoras licenciadas. 

A quantidade coletada, em 2012, foi de 11.103,04 enviados para a reciclagem e, em 

2013, de 10.661,5 kg enviados à reciclagem.  

 

Figura 6.71 – Logomarca do Programa Jogue Limpo e veículo utilizado no programa. 

 
 Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Largo, 2013. 
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6.3.5.4.5 Óleo de fritura usado 
 

 Em 6 de julho de 2011, a prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, em conjunto com a ASSUR, a Associação dos Deficientes Físicos de Campo Largo 

(ADFCL e com a Empresa Lubeco, responsável pela reciclagem do óleo de fritura usado, 

lançou o Programa para Coleta do Óleo de Fritura Usado. Esse óleo serve de matéria-prima 

na produção de óleos para lubrificação, sabão, (todos biodegradáveis), ração para animais, 

massa para vidros, entre outros. 

O óleo é armazenado em garrafas PET bem fechadas e encaminhado a um dos Pontos 

de Entrega Voluntária (PEV). Atualmente, há 21 pontos distribuídos por todo município, sendo 

14 mercados, além de duas empresas, uma igreja, uma biblioteca, o centro administrativo da 

prefeitura, a ADFCL e a ASSUR.  

A prefeitura municipal realiza a coleta do óleo nos Pontos do Entrega Voluntária, o 

encaminha à ASSUR que vende os produtos à empresa Lubeco, especializada em reciclagem 

de óleo.  

Foram coletados, em 2011, 2.857 litros de óleo. Já em 2012, o índice de coleta 

aumentou cerca de 70%, atingindo um total de 9.258 litros de óleo de fritura coletados. Em 

2013, o índice de coleta foi bem similar ao ano anterior, 9.230 litros. Nos três últimos anos, 

21.345 litros de óleo usado foram coletados pelo programa Coleta de Óleo de Fritura Usado. 

6.3.5.4.6 Embalagens de agrotóxico 

 

A coleta de embalagens de agrotóxicos do Município de Campo Largo é realizada pela 

Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários da Região Metropolitana de 

Curitiba (ASSIPAR). Localizada na Rua João Gusso, n.º  5, no Bairro Poço Negro, na região 

rural do Município de Colombo-PR.  

Segundo informações obtidas com os técnicos da ASSIPAR, em Campo Largo, a 

coleta é realizada uma vez ao mês por um caminhão da ASSIPAR, cujo veículo fica 

estacionado por um período de tempo, próximo aos comércios de produtos agropecuários, 

apresentados na tabela a seguir.  

 

Tabela 6.66 - Itinerantes da coleta. 

Locais de coleta 

 Futuragro  

 LCP  

 Distribuidora de Fertilizantes Campo Largo   
Fonte: ASSIPAR, 2014. 
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 Os agricultores são comunicados sobre o dia e hora em que o caminhão ficará à 

disposição para o recebimento das embalagens.  

A coleta é diferenciada por embalagens não laváveis e embalagens tríplice-lavadas. 

Em Campo Largo, é coletada uma tonelada, por mês, de embalagens, e encaminhada 

para um barracão da ASSIPAR, localizado na área rural de Colombo. As embalagens passam 

por processo de triagem, após serem segregadas por tipo, e, em seguida, enviadas para a 

reciclagem ou para incineração.   

6.3.5.5 Limpeza urbana 

Neste item, é dado ênfase às questões relacionadas à limpeza das vias públicas, 

incluindo dados atuais de varrição, capina e roçagem, poda e corta de árvores e limpeza de 

bocas de lobo e galerias pluviais no Município de Campo Largo. 

Os serviços em geral são executados por empresas contratadas ou por funcionários 

ligados à SMVO e SMMA. 

6.3.5.5.1 Varrição 
 

O serviço de varrição consiste na limpeza das áreas públicas da cidade, recolhendo 

restos de folhas e mesmo resíduos que estejam pelas calçadas e áreas públicas. Em Campo 

Largo, o serviço é realizado de forma mecanizada e manual por funcionários da SANETRAN 

– Saneamento Ambiental S/A. A prestação deste serviço é realizada mediante o Contrato n.º 

391/2010, lavrado em 27 de setembro de 2010 e aditivado por nove vezes.  

Para realização da varrição, a SANETRAN destina, de seu quadro próprio, 15 

funcionários divididos nas funções de varredores, motoristas e coletores.  

O serviço de varrição ocorre apenas na região central do município, duas varredeiras 

mecânicas são utilizadas, uma modelo Ford Cargo 815, com capacidade de 4 m³ e a outra 

modelo Karcher km 100/100 LPG, com capacidade de ½ m³ (SANETRAN, 2014). Para realizar 

a varrição manual, são utilizados vassouras, pás e carrinhos.  
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Figura 6.72 – Equipamentos utilizados para realizar a varrição. 

 
Fonte: PGIRS de Campo Largo, 2006 e DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.  

 

Nas vias com maiores fluxos, o serviço ocorre todos os dias, nas demais vias, três 

vezes por semana ou uma vez por mês. As figuras e tabelas a seguir apresentam os setores 

e a frequência da varrição mecanizada e manual. 
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Figura 6.73 – Setorização da varrição mecanizada. 

 
                   Fonte: SMMA (2014). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 6.67 – Frequência da varrição mecanizada por setor. 

Frequência da varrição mecanizada  

Setor Frequência 

01 Segunda-feira a sábado. 

02 Terça-feira. 

03 Quarta-feira. 

04  Quinta-feira. 

05 Sexta-feira. 

06 Sábado. 

07 Quarta-feira e sábado. 
Fonte: SMMA (2014). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Figura 6.74 – Setorização da varrição manual. 

 
                   Fonte: SMMA (2014). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 6.68 – Frequência da varrição por setor. 

Fonte: SMMA (2014). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

A varrição das guias, vias e logradouros abrange quaisquer resíduos sólidos soltos e 

que se encontram no passeio, no mínimo, em uma faixa com 1,00 metro de largura, ao longo 

das sarjetas das vias. 

Os resíduos provenientes do serviço de varrição são recolhidos pela coleta pública e 

destinados ao aterro sanitário.  

6.3.5.5.2 Capina, roçada, arborização e jardinagem (poda) e coleta verde 
 

Por meio do Contrato nº. 023, lavrado em 17 de março de 2014, entre a Prefeitura 

Municipal de Campo Largo e a empresa Ecosystem Serviços Urbanos LTDA., contratou-se a 

empresa para a prestação dos seguintes serviços: 

 Capina manual;  

 Roçada; 

 Coleta de material vegetal; 

 Arborização e jardinagem (poda); 

 Coleta e transporte de entulhos. 

Os serviços serão executados por meio deste contrato, no período de 12 meses, 

destinando ao pagamento desses serviços a quantia de R$ 3.697.200,00 (três milhões, 

seiscentos e noventa e sete mil e duzentos reais). 

Os cronogramas para a execução dos serviços são elaborados, semanalmente, pelo 

secretário responsável e sua equipe, abrangendo as áreas, de acordo com a necessidade e 

a urgência.  

O serviço de capina conta com cinco serventes de serviços gerais. Para a sua 

execução, são utilizados os seguintes equipamentos: cinco enxadas, cinco garfos, cinco 

rastelos, uma enxada rotativa a diesel com potência de 6,58 CV. 

Frequência da varrição mecanizada  

Setor Frequência 

01 De segunda-feira a sábado. 

02 Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. 

03 Terça-feira, quinta-feira e sábado. 

04 A Segunda-feira e quinta-feira. 

04 B De segunda-feira a sábado. 

05 Terça-feira e quinta-feira. 

06 Quarta-feira e sábado. 

07 1 vez por mês. 

08 1 vez por mês. 
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Com uma equipe composta por 40 funcionários, o serviço de roçada é executado por 

11 varredores, 19 roçadores, quatro encarregados, seis seguradores de tela e quatro 

motoristas. O serviço conta com quatro caminhões com capacidade mínima de quatro 

toneladas, fabricados em 2007 e adequados às normas para transporte de funcionários. São 

utilizados quatro carrinhos de mão, 23 roçadeiras costais (sendo quatro reservas), duas 

motosserras, 12 vassourões, 10 pás, quatro máquinas de cortar grama elétricas ou 

motorizadas, 20 cones e placas de sinalização, oito telas de proteção com 10 metros, quatro 

sopradores e 20 outras ferramentas em geral (foices, enxadas, rastelos, garfos, machados, 

entre outros).  

Os serviços de arborização e jardinagem (poda) estão sendo executadas por três 

jardineiros, um pedreiro, um operador de motosserra, um encarregado,quatro serventes e um 

motorista. As máquinas e ferramentas utilizadas são: um caminhão com capacidade mínima 

de quatro toneladas, fabricado em 2007 e adequado às normas para transporte de 

funcionários; duas motosserras (sendo uma reserva); dois carrinhos de mão; duas betoneiras 

com capacidade de 400 litros; dois equipamentos de poda; um aparador de cerca viva; 10 

ferramentas em geral (pás, cortadeiras, rastelos, enxadas, tesouras, foices e machados) e 10 

ferramentas de pedreiro (ponteiro, martelo, pé de cabra, mangueira de nível, prumo, colher 

de pedreiro e trena). 

Os resíduos oriundos dos serviços de capina, roçada, arborização e jardinagem (poda) 

são recolhidos pela coleta pública e encaminhados ao aterro sanitário. 

A coleta verde é realizada por dois caminhões, cuja equipe é composta por dois 

coletores e um motorista. Em média, são atendidos 160 pedidos no mês (referência mês 

4/2014). O material coletado é destinado ao horto municipal e triturado para compostagem. 

6.3.5.5.3 Entulhos de grande volume 

 

Os entulhos de grande volume são provenientes de limpeza doméstica e de quintal, 

como móveis velhos ou quebrados, galhos, troncos, raízes de árvores e grama.  

O município está realizando este serviço por meio da SMMA, sempre de acordo com 

a demanda, por solicitação e/ou denúncia pelo telefone 0800-450506. 

Estão sendo coletados, aproximadamente, 40 m³ por semana de móveis e madeira em 

geral. Um motorista e dois ajudantes realizam a coleta dos entulhos de grande volume, 

utilizando um caminhão de carroceria modelo Mercedes Benz com capacidade de 14 

toneladas.  

A destinação destes resíduos são as olarias em geral, em forma de doação, sem 

contrato formalizado.  
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6.3.5.5.4 Limpeza das bocas de lobo 

 

Consiste na desobstrução das galerias de água de chuva, cujo  atendimento é 

realizado por bairro, com um caminhão de hidrojateamento. A manutenção e limpeza das 

bocas de lobo e galerias são fundamentais para a minimização de impactos ambientais nas 

redes de drenagem naturais e enchentes. 

Os resíduos não recolhidos inviabilizam a mensuração de quanto é gerado, quando é 

necessário realizar a sucção (esporadicamente), cujo material é enviado à ETE da SANEPAR. 

6.3.5.6  Resíduos de Construção Civil 

Os Resíduos de Construção Civil (RCC), também, conhecidos como entulhos, são 

oriundos de resquícios das atividades de obras e infraestrutura, tais como: reformas, 

construções novas, demolições, restaurações, reparos e outros inúmeros conjuntos de 

fragmentos, como restos de pedregulhos, areias, materiais cerâmicos, argamassas, aço e 

madeira. 

A  Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA n.º 307/2002) é o 

instrumento legal determinante no quesito dos resíduos da construção civil. Ela define quem 

são os geradores, quais são os tipos de resíduos e as ações a serem tomadas, quanto à 

geração e destinação destes.  

Os resíduos, conforme a referida resolução, são classificados em: 

 
Tabela 6.69 - Classificação dos resíduos de construção civil. 

Classificação dos resíduos oriundos dos serviços de saúde. 

Grupo A 

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: a) de construção, 
demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos 
provenientes de terraplanagem; b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento), argamassa e concreto; c) 
de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, 
meios-fios) produzidos nos canteiros de obras; 

Grupo B São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais, 
vidros, madeiras e outros; 

Grupo C São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente 
viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos oriundos do gesso; 

Grupo D 
São os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como: tintas, solventes, óleos 
e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 
radiológicas, instalações industriais e outros. 

Fonte: CONAMA, 2002. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

O art. 5° da Resolução n.º 307/2002 dispõe sobre a implementação da gestão dos 

RCC, utilizando, como instrumento, o Plano Integrado de Gerenciamento de RCC, que deve 

ser elaborado pelos municípios. O Município de Campo Largo não  elaborou o seu Plano 

Integrado de Gerenciamento de RCC. 
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6.3.5.6.1 Identificação das condições da gestão dos resíduos da construção civil 

 

A coleta deste tipo de resíduo não é ofertada pela prefeitura municipal aos cidadãos, 

o serviço de limpeza pública realiza a coleta dos RCC nos bairros, em caso de despejo 

irregular nas vias públicas. 

Para realizar a coleta dos RCC, a SMMA dispõe de um motorista, um operador de 

retroescavadeira e um ajudante.  

Um veículo Ford Cargo modelo 1517E com capacidade de 6 m³ é utilizado para a 

execução do serviço. Diariamente, são coletados de quatro a seis caminhões, cerca de 30 

m³/dia de RCC são coletados, num total de 150 m³/semana, levando em consideração que a 

equipe trabalha cinco dias por semana.  

Em Campo Largo, existem empresas particulares que recolhem os resíduos das 

residências, mediante solicitação do proprietário. A Construarte Empreendimentos LTDA, a 

L.G. e S. L. Muniki prestam esses serviços no município.  

 

Figura 6.75 – Caçamba da L.G. 

 
           Fonte: PGIRS, 2007. 

 

Os resíduos coletados pelas empresas particulares devem ser encaminhados aos 

aterros licenciados. A SMMA realiza a fiscalização destas empresas, para aferir se a 

destinação final utilizada por essas empresas é adequada; no entanto, existem vários 

registros de despejos clandestinos em áreas de fundo de vales. 
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6.3.5.6.2 Reutilização e reciclagem dos RCC 

 

Praticamente todas as atividades desenvolvidas no setor da construção civil são 

geradoras de entulho. No processo construtivo, o alto índice de perdas do setor é a principal 

causa do entulho gerado. Embora nem toda perda se transforme efetivamente em resíduo 

pois uma parte fica na própria obra, a quantidade de entulho gerado corresponde, em média, 

a 50% do material desperdiçado. Já nas obras de reformas a falta de uma cultura de 

reutilização e reciclagem são as principais causas do entulho gerado pelas demolições. 

            Nas obras de demolição propriamente ditas, a quantidade de resíduo gerado não 

depende dos processos empregados ou da qualidade do setor, pois se trata do produto do 

processo, e essa origem, sempre existirá. 

Reciclar o entulho, independente do uso que a ele for dado, representa vantagens 

econômicas, sociais e ambientais, tais como: economia na aquisição de matéria-prima, devido 

a substituição de materiais convencionais, pelo entulho; diminuição da poluição gerada pelo 

entulho e de suas consequências negativas como enchentes e assoreamento de rios e 

córregos, e preservação das reservas naturais de matéria-prima. Na tabela a seguir podemos 

citar alguns usos, características de materiais reciclados. 

Tabela 6.70 – Reutilização e Reciclagem dos RCC. 

Produto Características Usos recomendados 

Areia reciclada 

Material com dimensão máxima 
característica inferior a 4,8 mm, 
isento de impurezas, proveniente da 
reciclagem de concreto e blocos de 
concreto. 

Argamassas de assentamento 
de alvenaria de vedação, 
contrapisos, solo-cimento, 
blocos e tijolos de vedação. 

Pedrisco reciclado 

Material com dimensão máxima 
característica de 6,3 mm, isento de 
impurezas, proveniente da 
reciclagem de concreto e blocos de 
concreto. 

Fabricação de artefatos de 
concreto, como blocos de 
vedação, pisos intertravados, 
manilhas de esgoto, entre 
outros. 

Brita reciclada 

Material com dimensão máxima 
característica inferior a 39 mm, 
isento de impurezas, proveniente da 
reciclagem de concreto e blocos de 
concreto. 

Fabricação de concretos não 
estruturais e obras de 
drenagens. 

Bica corrida 

Material proveniente da reciclagem 
de resíduos da construção civil, livre 
de impurezas, com dimensão 
máxima característica de 63 mm (ou 
a critério do cliente). 

Obras de base e sub-base de 
pavimentos, reforço e subleito 
de pavimentos, além de 
regularização de vias não 
pavimentadas, aterros e acerto 
topográfico de terrenos. 

Rachão 

Material com dimensão máxima 
característica inferior a 150 mm, 
isento de impurezas, proveniente da 
reciclagem de concreto e blocos de 
concreto. 

Obras de pavimentação, 
drenagens e terraplenagem. 

Fonte: Urbem Tecnologia Ambiental. Org.:DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Outras formas possíveis de utilização de materiais reciclados da Construção Civil do 

município de Campo Largo são: na utilização de concreto reciclado como agregado, 

cascalhamento de estradas vicinais, preenchimento de vazios em construções, 

preenchimento de valas de instalações, recuperação de áreas erodidas e reforço de aterros 

ou taludes. 

O município não desenvolve programas, projetos ou possui legislação específica com 

metas e propostas que preveem a reutilização, a reciclagem e o beneficiamento dos RCC. A 

ausência destes programas, de instrumentos legais e de planejamento para gestão de 

resíduos da construção civil pode acentuar os impactos decorrentes da disposição irregular 

dos RCC em fundos de Vale e terrenos baldios, ônus financeiro aos cofres públicos para 

realizar a limpeza pública, poluição paisagística, proliferação de vetores causadores de 

doenças e demais impactos ambientais. 

 

6.3.5.7 Resíduos de Serviços de Saúde 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são aqueles resultantes de qualquer 

atividade de natureza médico-assistencial humano ou animal - clínicas odontológicas, 

veterinárias, farmácias, centros de pesquisa - farmacologia e saúde, medicamentos vencidos, 

necrotérios, funerárias, medicina legal e barreiras sanitárias (ANVISA, 2006). 

Um importante marco na área de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) ocorreu na 

década de 90, com a Resolução CONAMA n.º 006 de 19/9/1991, que desobrigou a 

incineração dos resíduos provenientes deste tipo de atividade, passando a competência para 

os órgãos estaduais  estabelecerem as normas de destinação final desses resíduos, sendo, 

de responsabilidade destes, os procedimentos técnicos de licenciamento, como 

acondicionamento, transporte e disposição final daqueles municípios que não optaram pela 

incineração. 

6.3.5.7.1 Critérios para a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde 

 

A Resolução do CONAMA n.º 283, de 12 de Julho de 2001, dispõe sobre o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde o PGRSS, que é um documento integrante 

do licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não geração de resíduos e na 

minimização da geração, que  aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, no âmbito 

dos estabelecimentos que executam atividades de natureza médico assistencial humana ou 

animal, contemplando aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde 

pública (art. 1°, inciso II da Resolução do CONAMA n.º 283/2001). 
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Caberá, ao responsável legal dos estabelecimentos, a responsabilidade pelo 

gerenciamento de seus resíduos, desde a geração até a disposição final, de forma a atender 

aos requisitos ambientais e de saúde pública, sem prejuízo da responsabilidade civil solidária, 

penal e administrativa de outros sujeitos envolvidos, em especial os transportadores e 

depositários finais (art. 4° da Resolução do CONAMA n.º 283/2001). 

A Lei Estadual n.º 17.211, de 3 de julho de 2012, e o Decreto Estadual n.º 9.213/2013 

discorrem sobre a responsabilidade do consumidor de devolver medicamentos vencidos e 

outros resíduos de saúde ao comércio, e estes aos fabricantes, que têm obrigação de realizar 

a logística reversa.  

O PGRSS deve ser elaborado pelo gerador dos resíduos, de acordo com os critérios 

estabelecidos pelos órgãos de vigilância sanitária, meio ambiente federais, estaduais e 

municipais. 

Com base na Resolução do CONAMA n.º 283/2001 e na Resolução Conjunta 

SEMA/SESA 002/2005, de 31 de maio de 2005, o Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde e o correto gerenciamento dos resíduos, gerados em decorrência das 

atividades dos estabelecimentos de saúde, deverão ser elaborados pelo seu responsável 

técnico, devidamente registrado em conselho profissional  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mediante a Resolução RDC n.º 

306/2004, dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços 

de saúde. Esta resolução atribui aos geradores dos resíduos, a responsabilidade de elaborar 

o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).  

O PGRSS a ser elaborado deve ser compatível com as normas locais relativas à 

coleta, transporte e disposição final dos resíduos gerados, estabelecidas pelos órgãos locais. 

A tabela a seguir apresenta em síntese as etapas que de acordo com a RDC devem constar 

no PGRSS.   
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Figura 6.76 - Critérios para elaboração do PGRSS. 

Etapas para elaboração do PGRSS 

Manejo - É 
entendido como 

a ação de 
gerenciar os 

seus resíduos 
aspectos intra e 

extra 
estabelecimento, 
desde a geração 
até a disposição 
final, incluindo 
as seguintes 

etapas: 

Segregação - Consiste na separação dos resíduos no momento de sua geração, 
de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico 
e os riscos envolvidos; 

Acondicionamento - Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em 
sacos ou recipientes que evitem vazamento e resistam às ações de punctura e 
ruptura. A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível 
com a geração diária de cada resíduo (Obedecer aos critérios dos itens 1.2.1 a 
1.2.4 da RDC n.º 306/2004). 

Identificação - Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento 
dos resíduos contidos nos saco e recipientes, fornecendo informações ao correto 
manejo dos RSS (Obedecer aos critérios dos itens 1.5.1 a 1.5.6 da RDC n.º 
306/2004). 

Transporte Interno - Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até 
local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a 
finalidade de apresentação para a coleta (Obedecer aos critérios dos itens 1.4.1 
a 1.4.2 da RDC n.º 306/2004). 

Armazenamento temporário - Consiste na guarda temporária dos recipientes 
contendo os resíduos já acondicionados, em local próximo aos pontos de 
geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o 
deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à apresentação 
para coleta externa. Não poderá ser feito armazenamento temporário com 
disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos 
sacos em recipientes de acondicionamento (Obedecer aos critérios dos itens 
1.5.1 a 1.5.6 da RDC n.º 306/2004). 

Tratamento - Consiste na aplicação de métodos, técnicas ou processo que 
modifique as características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou 
eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao 
meio ambiente. O tratamento pode ser aplicado no próprio estabelecimento 
gerador ou em outro, observadas nestes casos, as condições de seguras para o 
transporte entre o estabelecimento gerador e o local do tratamento. Os sistemas 
para tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de 
licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA n.º 237/1997 e 
são passíveis de fiscalização de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de 
meio ambiente (Obedecer aos critérios dos itens 1.6.1 a 1.6.2 da RDC n.º 
306/2004). 

Armazenamento externo - Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a 
realização da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso 
facilitado para os veículos coletores (Obedecer aos critérios do item 1.7.1 da RDC 
n.º 306/2004).  

Coleta e transporte externo - Consiste na remoção dos RSS do abrigo de resíduos 
(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, 
utilizando-se técnicas que garantam a preservação das condições ambiente, 
devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana 
(Obedecer aos critérios do item 1.8.1 da RDC n.º 306/2004). 

Disposição Final - Consiste na disposição de resíduos no solo, previamente 
preparado, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com 
licenciamento ambiental de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 237/97). 

Fonte: RDC n.º 306/2004. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

A Prefeitura Municipal de Campo Largo é responsável pela definição do que deve 

constar no PGRSS referente às unidades de saúde existentes no município, obedecendo os 

critérios técnicos, legislação ambiental e outras orientações supracitados na RDC n.º 

306/2004. Como também designar um profissional para exercer a função fiscalizar os PGRSS 
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elaborados, este profissional deverá trabalhar em parceria com a Vigilância Sanitária, atuando 

em todas as unidades de saúde. Para tanto foi elaborado pela Prefeitura, em parceria com 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Setor de Monitoramento e Fiscalização, o Manual 

para Elaboração de Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Saúde. 

As unidades públicas de saúde são atendidas pela SANETRAN, empresa contratada 

pela Prefeitura Municipal, responsável por coletar e dar a destinação final aos RSS. A empresa 

declarou possuir junto ao IAP o PGRSS referente as unidades atendidas por ela. 

Em Campo Largo, a população já está sendo orientada a descartar seus resíduos de 

saúde nos locais de compra ou nas unidades básicas de saúde. 

O município possui alguns cadastros de unidades de saúde particulares que tiveram 

aprovados os PGRSS já apresentados. Este cadastro possibilita classificar os 

estabelecimentos de acordo com a quantidade de resíduos por elas geradas, subsidiando o 

tipo de PGRSS. Segue abaixo listagem dos estabelecimentos regulares. 
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Tabela 6.71 – Estabelecimentos de saúde regulares quanto ao PGRSS. 

Estabelecimento Solicitante 

GL Eletro-Eletronicos 

Casa de Repouso Lima & Silva Ltda 

Clínica Odontológica 19 de Dezembro Ltda 

Mestra Farmácia de Manipulação e Homeopatia 

Farmácia e Perfumaria Edgar Basso Ltda 

Centro Médico São Camilo Ltda 

Darci Chaves & CIA Ltda 

Leonardo Grochoski 

TKR Rodrigues Ltda 

Maternidade e Cirurgina Nossa Senhora do Rocio 

Drogaria Vida Com. De Medicamentos Ltda 

Central de Distribuição de Medicamentos 

Eloiza Lovato Ceccatto 

Meu Sorriso Clínica Odontologica Ltda 

Farmacia Natalied Ltda 

Akythem Comércio de Medicamentos e Perfumaria 

Funeraria Andrettio Ltda 

Osmundo Casa de Apoio aos Necessitados 

Luiz Karwowski Junior 

Central de Distribuição de Medicamentos 

Drogaria Shuva Ltda 

Centro Médico São Camilo Ltda 

Tálita de Abreu Simon 

Rodrigo Rosa Portela 

Samarina de França Braga 

Hospital Infantil Dr. Waldemar Monastier 

Diagnostico da America S/A 

Marques & Delai Ltda 

FPT Powertrain 

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente – Campo Largo (2014).  

6.3.5.7.2 Classificação dos resíduos de serviço de saúde 

 

Quanto à classificação, segundo as resoluções RDC ANVISA nº. 306/2004 e CONAMA 

358/2005, os resíduos são classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E. 
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Tabela 6.72 – Classificação dos resíduos de serviço de saúde. 

Classificação dos resíduos oriundos dos serviços de saúde. 

Grupo A 

Engloba os componentes com possível presença de agentes biológicos que, por suas 
características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. 
Exemplos: placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças anatômicas (membros), 
tecidos, bolsas; 

Grupo B 

Contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio 
ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade e toxicidade. Exemplos: medicamentos apreendidos, reagentes de 
laboratório, resíduos contendo metais pesados, dentre outros; 

Grupo C 

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos 
em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, como, por exemplo, serviços de 
medicina nuclear e radioterapia; 

Grupo D 

Não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, 
podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Exemplos: sobras de alimentos e 
do preparo de alimentos, resíduos das áreas administrativas; 
 

Grupo E 
Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, 
ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros 
similares. 

Fonte: Anvisa, 2006. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

6.3.5.7.3 Coleta formal de resíduos de serviço de saúde  
 

O Contrato n.º 391, aditivado por nove vezes entre a prefeitura municipal e a 

SANETRAN, tem como objetivo a prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final dos RSS das unidades municipais. 

Os RSS são coletados pela SANETRAN em uma Fiorino Furgão adaptada para a 

coleta. Os resíduos são transportados em tambores com tampa e lacre, conforme a NBR – 

9190 e identificados por unidade de saúde.  

 

Figura 6.77 – Fiorino Furgão – Transporte de RSS. 

 
Fonte: PGIRS, 2007. 
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Figura 6.78 – Tambores de armazenamento de RSS nas unidades municipais. 

 
           Fonte: PGIRS, 2007. 

 

A coleta atende a hospitais e postos de saúde públicos (Tabela 6.73). Após a coleta, 

a SANETRAN encaminha os resíduos à empresa SERQUIP – Tratamento de Resíduos PR 

LTDA, responsável para dar o tratamento final adequado aos resíduos, sendo incinerados ou 

esterilizados por autoclavagem. 
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Tabela 6.73 – Lista de unidades de saúde municipais. 

Unidades de saúde municipais 

 Estabelecimento   Frequência    Endereço   

Centro Médico Hospitalar Quarta-feira 
R. Ademar de Barros nº 3515 - Bom 
Jesus 

NIS III Quinta-feira 
R..Joaquim Stroparo s/n, centro s/nº - 
centro 

Unidade de Saúde -Central Quinta-feira R. Sete de Setembro 1320, centro 

Unidade de Saúde Bateias A cada 15 dias Estrada de Bateias, s/n km 10, Bateias 

Unidade de Saúde Itaboa Quinta-feira R José Pedalto, s/n Itaboa 

Unidade de Saúde Caratuva Quinta-feira 
Estrada Mato Grosso s/n, Jardim 
Guarani 

Unidade de Saúde Jardim Guarani Quinta-feira R Ipê, s/n, Jardim Guarani 

Unidade de Saúde Vila Glória Quinta-feira Rua I, S/n, Vila Glória 

Unidade de Saúde Botiatuva Quinta-feira Rua C, s/n - Botiatuva 

Unidade de Saúde Ferraria Quinta-feira Rua Izídio Cruzara s/n - Ferraria 

Unidade de Saúde Jardim Rondinha Quinta-feira Estrada da Sereia, nº15 Rondinha 

Unidade de Saúde Águas Claras Quinta-feira 
R Alcebiades A.G. nº184 - Águas 
Claras 

Unidade de Saúde Fazendinha A cada 15 dias Estrada de Bateias s/n, Fazendinha 

Unidade de Saúde Cahiva A cada 30 dias Cahiva, São Silvestre 

Unidade de Saúde Itambezinho A cada 30 dias Itambezinho 

Unidade de Saúde Santa Cruz A cada 30 dias Santa Cruz - Três Corrégos 

Unidade de Saúde São Pedro A cada 30 dias Estrada Principal de São Pedro 

Unidade de Saúde Pinheirinho A cada 30 dias Pinheirinho 

Unidade de Saúde São Silvestre A cada 30 dias Estrada principal de São Silvestre 

Unidade de Saúde Três Corrégos A cada 30 dias Estrada principal de Três Corrégos 

Unidade de Saúde Rivabem Quinta-feira Unidade de Saúde Rivabem 

Vigilância em Saúde -PMCL Quinta-feira Av. Padre Natal Pigato 989 - Bloco 8 

Setor de Infectologia Municipal Quinta-feira Rua Clotário Portugal.136 - Centro 

Unidade de Saúde Cercadinho Quinta-feira 
R. Adivanir dos Santos Damazzio 
nº.150 - Vila Pompeia 

CAPS I- Centro de Atendimento 
Psicossocial 

- 
Rua Quintino Bocaiúva n.º 1626 - 
Centro 

CAPS II- Dependência Química - 
Rua João Batista Valões n.º 2657 
CAPS II- Dependência - Centro - 3393-
1447 

Fonte: SMMA, 2014. 

 

A tabela a seguir apresenta as quantidades de resíduos coletadas por mês, segundo 

os grupos estabelecidos pela RDC ANVISA nº. 306/2004. De acordo com a SANETRAN do 

mês de junho a outubro de 2013, os resíduos não eram pesados por grupos, mensalmente, 

obtendo, assim, somente os valores totais por mês. Abaixo, seguem as pesagens totais por 

mês, de junho a outubro de 2013, e as pesagens específicas por grupo e totais por mês, de 

novembro de 2013 a abril de 2014. 
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Tabela 6.74 – Pesagem dos RSS coletados em Campo Largo. 

Pesagem dos RSS coletados em Campo Largo. 

Mês/ano 
Resíduos A 
-  Infectante 

(kg) 

Resíduos B  - 
Químico (kg) 

Resíduos E - 
Descartex 

Perfurado Infectante 
(kg) 

Total de resíduos 
coletados por mês 

(kg/mês) 

Junho/2013 - - - 1.212,70 

Julho/2013 - - - 2.125,80 

Agosto/2013 - - - 2.147,07 

Setembro/2013 - - - 1.278,25 

Outubro/2013 - - - 4.191,30 

Novembro/2013 651,90 210,90 183,30 1.046,10 

Dezembro/2013 232,00 607,10 156,10 995,20 

Total de resíduos 
por grupos/ano 
(kg/ano) 

883,90 818,00 339,40 - 

Janeiro/2014 925,30 857,60 182,80 1.965,70 

Fevereiro/2014 925,30 857,60 182,80 1.965,70 

Março/2014 813,90 229,80 195,50 1.239,20 

Abril/2014 913,80 429,50 201,50 1.544,80 

Total de resíduos 
por grupos/ano 
(kg/ano) 

3.578,30 2.374,50 762,60 - 

Fonte: SANETRAN, Saneamento Ambiental S/A, 2014. 

 

6.3.5.8 Identificação e informação sobre as área de risco e poluição/contaminação e 

de áreas já contaminadas, por resíduos sólidos  

De acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei Federal n.º 6.938/1981, as 

áreas de risco de poluição/contaminação são definidas como áreas onde ocorre a degradação 

da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; condições adversas às atividades sociais e 

econômicas; afetam desfavoravelmente a biota; afetam as condições estéticas ou sanitárias 

do meio ambiente e lançam matérias ou energia em desacordo com os padrões do meio 

ambiente. 

Em Campo Largo, algumas áreas foram identificadas como contaminadas ou sobre 

risco de contaminação: 

 Estação de Transbordo; 

 Barracão da ARC; 

 Aterro do Boi Carrero;  

 Alguns catadores informais; 

 Pontos de disposição irregular de resíduos especiais; 

 Pontos de disposição irregular de resíduos volumosos. 
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A Estação de Transbordo do Município de Campo Largo, localizada em anexo ao 

parque de máquinas da Secretaria Municipal de Viação e Obras, pode ser caracterizada como 

área contaminada, conforme falhas descritas no item Estação de Transbordo.  

A atual estrutura da Associação dos Recicladores Campolarguense (ARC) encontra-

se sobre risco de contaminação, não há qualquer tipo de impermeabilização do solo e grande 

parte dos materiais descarregados pela prefeitura, antes de passar pelo processo de triagem, 

fica disposta diretamente no solo. Resíduos especiais, como lâmpadas fluorescentes, 

também, estão sendo encaminhadas à Associação, que não dispõe de local adequado para 

acondicionar estes resíduos, que acabam sendo colocados em tambores metálicos, expostos 

à radiação solar.  

A área do Aterro do Boi Carrero pode ser classificada como  já contaminada. 

Interditada pelo Instituto Ambiental do Paraná, em 1999, recebia por mês, aproximadamente, 

1.200 ton./mês de resíduos.  Os resíduos domésticos, hospitalares, comercial e de limpeza 

urbana eram encaminhados a ele. Esta área considerada lixão não tem impermeabilização do 

solo, drenagem de líquidos percolados, drenagem de gases e qualquer outra forma de 

monitoramento ou controle ambiental.  

 

Figura 6.79 – Placa de interdição da área do Aterro do Boi Carrero. 

 
               Fonte: MINEROPAR, 2005. 
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6.3.5.9 Direitos e deveres do Poder Público e o do cidadão na gestão dos Resíduos 

Sólidos e Diretrizes da Política Municipal de Resíduos Sólidos, normatizando 

a gestão dos resíduos sólidos  

O Decreto n.º 7.404, de 23 de dezembro de 2010, regulamenta a Lei n.º 12.305, de 2 

de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

O Título III do decreto apresenta as responsabilidades dos geradores de resíduos 

sólidos e do poder público. 

As disposições gerais determinam que os fabricantes, importadores, distribuidores, 

comerciantes, consumidores e titulares dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos (art. 5° e 6°).  

Os consumidores , sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo Plano 

Municipal de Gestão Integrada de resíduos sólidos ou quando instituídos sistemas de logística 

reversa, acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados e 

a disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis para coleta ou devolução 

(art. 7°). 

O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade 

das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e 

das diretrizes e determinações estabelecidas na PNRS (art. 8°). 

6.3.5.9.1 Coleta seletiva (materiais recicláveis) 

 

O decreto estabelece, em seu art. 9°, § 2°, que o sistema de coleta seletiva deve ser 

implantado pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

deverá estabelecer, no mínimo, a separação de resíduos secos e úmidos e, 

progressivamente, ser estendido à separação dos resíduos secos em suas parcelas 

específicas, segundo metas estabelecidas nos respectivos planos. 

É de responsabilidade dos geradores, segregar os resíduos sólidos e disponibilizá-los 

adequadamente, na forma estabelecida pelo titular do serviço.  

Os titulares do serviço definirão as áreas de abrangência e os procedimentos para 

acondicionamento adequado e disponibilização dos resíduos sólidos, objeto da coleta 

seletiva. 

O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará a participação de 

cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis 

reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda. A coleta seletiva 

poderá ser implementada sem prejuízo da implantação de sistemas de logística reversa. 
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6.3.5.9.2 Logística reversa 
 

A logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta 

e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo 

ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 

Os sistemas de logística reversa serão implementados e operacionalizados por meio 

dos instrumentos: acordos setoriais (atos de natureza contratual firmados entre o poder 

público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, estabelecidos nos art. 

19 a 29 do Decreto n.º 7.404/10); regulamentos expedidos pelo poder público (art. 30 e 31); 

ou termos de compromisso (art.32). 

6.3.5.9.3 Participação dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis 
 

Nos sistemas de coleta seletiva e da logística reversa, as cooperativas ou  outras 

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis devem ser priorizadas, estas 

serão constituídas por pessoas físicas e de baixa renda (art. 40). Os programas e ações para 

participação dos grupos interessados serão definidos no Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Campo Largo. 

6.3.5.9.4 Planos de Resíduos Sólidos elaborados pelo poder público 
 

Os Planos de Resíduos Sólidos deverão ser elaborados pelo poder público, de acordo 

com a esfera governamental e com o que está previsto para cada esfera na PNRS, Lei n.º 

12.305/10. 

Os planos, independentes da esfera em que irão elaborar, têm vigência por prazo 

indeterminado e horizonte de vinte anos, devendo ser atualizado a cada quatro anos. 

A União é responsável pela elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, sob a 

coordenação do Ministério do Meio Ambiente.  

O art. 17 da PNRS estabelece, em suas diretrizes, o conteúdo mínimo para a 

elaboração dos Planos Estaduais e dos Planos Regionais de Resíduos Sólidos, que deverão 

abranger todo território respectivo ao Estado. Além dos planos estaduais, os Estados poderão 

elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos de regiões 

metropolitanas ou de aglomeração urbana (art. 47 a 49). 

Os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos serão elaborados 

consoante ao disposto no art. 19 da Lei n.º 12.305/2010. De forma concomitante, os planos 

municipais deverão ser atualizados ou revistos, prioritariamente, com a elaboração dos planos 

plurianuais municipais. Municípios com população total inferior a vinte mil habitantes poderão 

adotar planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos (art. 50 e 51). 
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Os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais, para gestão 

dos resíduos sólidos, estão dispensados da elaboração do plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos, desde que o plano intermunicipal atenda ao conteúdo mínimo 

previsto no art. 19 da Lei n.º 12.305/2010 (art. 52). 

Os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos, 

compostos pelas atividades já mencionadas, deverão ser prestados em conformidade com os 

planos de saneamento básico,  sempre compatíveis com os requisitos mínimos previstos na 

PNRS (art. 53 e 54). 

6.3.5.9.5 Regras aplicáveis aos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
 

Os empreendimentos sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos localizados em um mesmo condomínio, município, microrregião, região metropolitana 

ou aglomeração urbana, que exerçam atividades características de um mesmo setor produtivo 

e que possuam mecanismos formalizados de governança coletiva ou de cooperação em 

atividades de interesse comum, poderão optar pela apresentação do referido plano de forma 

coletiva e integrada (art. 55). 

O plano de gerenciamento de resíduos sólidos apresentado deverá conter a indicação 

individualizada das atividades e dos resíduos sólidos gerados, bem como as ações e 

responsabilidades atribuídas a cada um dos geradores (art. 56). 

Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverão 

disponibilizar ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do SISNAMA e às demais 

autoridades competentes, com periodicidade anual, informações completas e atualizadas 

sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade, consoante 

regras estabelecidas pelo órgão coordenador do Sistema Nacional de Informações sobre a 

Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR, por meio eletrônico (art. 57). 

6.3.5.9.6 Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos relativos às microempresas e 
empresas de pequeno porte 

 

As microempresas e empresas de pequeno porte, que gerem apenas resíduos sólidos 

domiciliares ou equiparados pelo poder público municipal, estão dispensadas de apresentar 

o plano de gerenciamento de resíduos sólidos (art. 60). 

O plano de gerenciamento de resíduos sólidos das microempresas e empresas de 

pequeno porte, quando exigível, poderá ser inserido no plano de gerenciamento de empresas 

com as quais operam de forma integrada, desde que estejam  localizadas na área de 

abrangência da mesma autoridade de licenciamento ambiental. Os planos de gerenciamento 

de resíduos sólidos apresentados conterão a indicação individualizada das atividades e dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#art19
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resíduos sólidos gerados, bem como as ações e responsabilidades atribuídas a cada um dos 

empreendimentos (art. 61). 

Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos das microempresas e empresas de 

pequeno porte poderão ser apresentados, por meio de formulário simplificado, definido em 

ato do Ministério do Meio Ambiente, que deverá conter apenas as informações e medidas 

previstas no art. 21 da Lei n.º 12.305/2010 (art. 62). 

6.3.5.9.7 Resíduos perigosos 
 

São  considerados geradores ou operadores de resíduos perigosos, empreendimentos 

ou atividades  cujo processo produtivo gere resíduos perigosos;  atividades que envolvam o 

comércio de produtos passíveis de gerar resíduos perigosos e cujo risco seja significativo,  

conforme critério do órgão ambiental; que prestam serviços que envolvam a operação com 

produtos geradores de resíduos perigosos e cujo risco seja significativo ,a critério do órgão 

ambiental; que prestam serviços de coleta, transporte, transbordo, armazenamento, 

tratamento, destinação e disposição final de resíduos ou rejeitos perigosos; ou que exercerem 

atividades classificadas em normas emitidas pelos órgãos do SISNAMA, SNVS ou SUASA, 

como geradoras ou operadoras de resíduos perigosos (art. 64). 

As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu 

gerenciamento, são obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos e 

submetê-lo ao órgão competente do SISNAMA e, quando couber, do SNVS e do SUASA, 

observadas as exigências previstas nesse decreto ou em normas técnicas específicas (art. 

65). 

A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere 

com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades 

competentes, se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além 

de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos (art. 

66).  

As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase de seu 

gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de 

Resíduos Perigosos (art. 68).  Este cadastro é de responsabilidade do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente (IBAMA) e deverá ser implantado de forma conjunta pelas autoridades 

federais, estaduais e municipais (art. 69). 

O Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos será composto com base 

nas informações constantes nos planos de gerenciamento de resíduos perigosos, no relatório 

específico anual do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais, bem como nas informações sobre a quantidade, a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#art21
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natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob responsabilidade da respectiva 

pessoa jurídica, entre outras fontes (art. 70). 

6.3.5.9.8 Educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos 
 

A educação ambiental, na gestão dos resíduos sólidos, é parte integrante da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e tem, como objetivo, o aprimoramento do conhecimento, dos 

valores, dos comportamentos e do estilo de vida relacionados com a gestão e o 

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos (art. 77).  

O  poder público deverá adotar as seguintes medidas, entre outras, visando ao 

cumprimento do objetivo previsto no caput: incentivar atividades de caráter educativo e 

pedagógico, em colaboração com entidades do setor empresarial e da sociedade civil 

organizada; promover a articulação da educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos 

com a Política Nacional de Educação Ambiental; realizar ações educativas voltadas aos 

fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores, com enfoque diferenciado para os 

agentes envolvidos direta e indiretamente com os sistemas de coleta seletiva e logística 

reversa; desenvolver ações educativas voltadas à conscientização dos consumidores, com 

relação ao consumo sustentável e às suas responsabilidades, no âmbito da responsabilidade 

compartilhada de que trata a Lei nº 12.305/2010; apoiar as pesquisas realizadas por órgãos 

oficiais, pelas universidades, por organizações não governamentais e por setores 

empresariais, bem como a elaboração de estudos, a coleta de dados e de informações sobre 

o comportamento do consumidor brasileiro; elaborar e implementar planos de produção e 

consumo sustentável; promover a capacitação dos gestores públicos para que atuem como 

multiplicadores nos diversos aspectos da gestão integrada dos resíduos sólidos e divulgar os 

conceitos relacionados com a coleta seletiva, com a logística reversa, com o consumo 

consciente e com a minimização da geração de resíduos sólidos (Parágrafos 1º e 2º do art. 

77). 

As ações de educação ambiental previstas não excluem as responsabilidades dos 

fornecedores referentes ao dever de informar o consumidor para o cumprimento dos sistemas 

de logística reversa e coleta seletiva instituídos. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm
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6.3.5.10 Interação, complementaridade ou compartilhamento dos serviços com os 

serviços dos município vizinhos  

6.3.5.10.1 Consórcio Intermunicipal para a Gestão de Resíduos Sólidos 
(CONRESOL) 

 

O Município de Campo Largo faz parte do CONRESOL (Consórcio Intermunicipal para 

a Gestão de Resíduos Sólidos), compartilhando por meio deste a destinação final de seus 

resíduos. 

Sediado na Rua Manoel dos Santos Barreto, n.º 152, Bairro Juvevê em Curitiba, 

instituído em 29 de agosto de 2001, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 82/98, sob 

forma jurídica de Associação Civil e sem fins lucrativos.  Em Campo Largo, a Lei Municipal n.º 

1.552, de 4 de julho de 2001, autorizou a participação do município no Consórcio. 

Vinte e um municípios da Região Metropolitana de Curitiba estão inseridos no 

Consórcio: Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campo 

Largo, Colombo, Curitiba, Mandirituba, Quitandinha, São José dos Pinhais, Araucária, 

Campina Grande do Sul, Campo Magro, Contenda, Fazenda Rio Grande, Quatro Barras, Piên, 

Pinhais, Piraquara, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná.  

Entre os municípios pertencentes ao CONRESOL, apenas Balsa Nova e Agudos não 

estão destinando os seus resíduos ao aterro sanitário da empresa Estre, localizada no 

Município de Fazenda Rio Grande.  

Para destinar os resíduos, as empresas prestadoras de serviços dos municípios 

precisam se credenciar ao Consórcio. A forma de cobrança é por meio de contrato de rateio 

entre os municípios integrantes do CONRESOL. 

6.3.5.11  A busca de novas tecnologias  

Com a finalidade de reduzir as quantidades de resíduos enviadas ao aterro sanitário 

em 2007 (2.234,85 ton,/dia), o Consórcio deu início a um processo licitatório, buscando 

tecnologias de tratamento e disposição final que gerem menos impacto ao meio ambiente.  

O processo licitatório iniciado em 2007 foi suspenso em 2013. Durante esse período, 

ocorreram várias paralisações, devido ao fato do Tribunal de Contas do Paraná (TCE – PR) 

encontrar irregularidades no cumprimento do edital. Em contrapartida, o Tribunal de Justiça 

do Paraná (TRJ – PR) derrubava as liminares do TCE-PR e mantinha o processo de 

concorrência.  

No ano de 2013, em virtude de diversas ações judiciais, o CONRESOL decidiu pela 

suspensão da licitação e seguiu buscando novas tecnologias de maneira independente. 

6.3.5.11.1 Protocolo de Intenções e a Tecnologia da Pirólise  
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Em virtude das ações judiciais que envolveram os esforços do CONRESOL, ao buscar 

novas tecnologias, a Prefeitura Municipal de Campo Largo sentiu necessidade de dar 

continuidade ao processo de encontrar novas tecnologias de tratamento e disposição final dos 

resíduos.  

No dia 16 de maio de 2013, firmou-se uma parceria entre os municípios de Campo 

Magro, Balsa Nova , Contenda e Campo Largo, em que as prefeituras manifestaram a 

intenção de celebrar o Protocolo de Intenções, visando estudar uma técnica para a formação 

do Consórcio Público para a Instalação da usina do lixo. Além do consórcio público, se for o 

caso, os municípios poderão estabelecer termo de cooperação técnica e financeira para a 

implementação do referido projeto. 

Atualmente, a tecnologia que encontra-se em análise pelos técnicos dos municípios 

que celebraram o Protocolo de Intenções é a Pirólise. 

A Pirólise é uma tecnologia que decompõe os resíduos em um reator termoquímico de 

hidrocarbonetos na ausência de oxigênio. A temperatura para decomposição varia de 400 a 

1.000 °C, cujos resíduos permanecem em residência até uma hora e toda matéria orgânica é 

convertida em gás síntese,  que gera energia elétrica com alta eficiência e emissões similares 

às obtidas na queima de gás natural. As usinas do lixo ,com aplicação da tecnologia da 

Pirólise, têm capacidades modulares para receber 10, 25, 50 e 115 toneladas diárias de 

resíduos, não utilizando os materiais recicláveis, que são segregados e encaminhados para a 

reciclagem.  

Estudos de viabilidade financeira  e ambiental estão sendo elaborados pelos técnicos 

municipais, para definir qual a melhor tecnologia a ser adotada no tratamento e na disposição 

final dos resíduos. 

6.4 DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

O comportamento do escoamento superficial direto sofre alterações substanciais, em 

decorrência do processo de urbanização de uma bacia hidrográfica, principalmente, como 

consequência da impermeabilização da superfície, o que produz maiores picos de vazões. 

Com isso, o crescimento urbano das cidades brasileiras tem provocado impactos na 

população e no meio ambiente, forçando um aumento na frequência e no nível das 

inundações, prejudicando a qualidade da água e aumento da presença de materiais sólidos 

no escoamento pluvial. Isto ocorre pela falta de planejamento, descontrole do uso do solo, 

ocupação de áreas de risco e sistemas de drenagem ineficientes.  

O Município de Campo Largo, da mesma forma, apresenta alguns problemas com o 

escoamento das águas da chuva, por falta de estruturas físicas adequadas (micro drenagem), 

falta de planejamento, déficit de investimentos e não realização de manutenção no sistema 

de drenagem.  
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Outro fator expressivo, observado como agravante do sistema de drenagem urbana, é 

a concepção equivocada de projetos. Com relação à drenagem urbana, pode-se dizer que 

existem duas condutas que tendem a agravar, ainda mais, a situação (PMPA, 2005): 

 Os projetos de drenagem urbana têm, como filosofia, escoar a água 

precipitada o mais rapidamente possível para jusante. Este critério aumenta, 

em várias ordens de magnitude, a vazão máxima, a frequência e o nível de 

inundação à jusante; 

 As áreas ribeirinhas, que o rio utiliza durante os períodos chuvosos, como 

zona de passagem da inundação, têm sido ocupadas pela população com 

construções e aterros, reduzindo a capacidade de escoamento. A ocupação 

destas áreas de risco provoca prejuízos evidentes, quando o rio inunda seu 

leito maior. 

O sistema tradicional de drenagem urbana deve ser considerado, como composto por 

dois sistemas distintos, que necessitam ser planejados e projetados sob critérios 

diferenciados: o sistema inicial de drenagem, ou microdrenagem, composto pelos pavimentos 

das ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, rede de galerias de águas pluviais e, também, 

canais de pequenas proporções, dimensionado para o escoamento de vazões de  dois a dez 

anos de período de retorno; e o sistema de macrodrenagem, constituído, em geral, por 

canalização de corpos hídricos, limpeza e desassoreamento de córregos, diques de 

contenção e readaptação de obras de galerias e de travessias. (PMSP, 1999). 

Campo Largo apresenta sistemas de microdrenagem em pontos locais de toda área 

urbanizada; no entanto, não há um cadastro dessa rede. De acordo com as discussões 

técnicas realizadas com a equipe do município, destacou-se, como o principal problema de 

drenagem, o Rio Cambuí, principal corpo hídrico que cruza toda a área urbana da cidade. 

Diante do problema existente, iniciou-se um projeto, no ano de 1996, com o objetivo de sanar 

todos os problemas relacionados à inundação. Ainda que, ao longo dos anos, tenham surgido 

diversos problemas com as empresas que trabalharam em sua execução, o projeto encontra-

se próximo de sua conclusão e já não apresenta pontos de transbordamentos ou inundações. 

Outros problemas surgidos na microdrenagem são advindos da inexistência de 

pavimentação de algumas ruas e subdimensionamento da rede. A equipe técnica da prefeitura 

busca recursos para pavimentar todas as ruas, melhorar os sistemas de microdrenagem e 

assegurar o correto escoamento das águas pluviais. 

Assim como não há um cadastro digital da rede ou mesmo definição de sua área de 

abrangência, também não há um cronograma definido de operação e manutenção dessa rede, 

essas atividades são executadas de acordo com a necessidade e urgência do serviço.  

Quanto aos canais de macrodrenagem, o município apresenta uma capacidade de 

escoamento muito alta, pois o município encontra-se sobre duas grandes bacias nacionais, 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 380 

Bacia do Rio Paraná (6) e Bacia Atlântico, Trecho Leste (8). A área rural do município verte 

quase toda sua drenagem para a Bacia do Atlântico, Trecho Leste. Já sua sede urbana está 

localizada no Planalto de Curitiba, quase toda área urbana encontra-se dentro da Bacia do 

Alto Iguaçu, a qual verte suas águas para a grande Bacia do Rio Paraná. 

Além desses dois sistemas tradicionais, vem sendo difundido, o uso de medidas 

chamadas sustentáveis, que buscam o controle do escoamento na fonte, através da infiltração 

ou detenção, no próprio lote ou loteamento, do escoamento gerado pelas superfícies 

impermeabilizadas, mantendo, assim, as condições naturais pré-existentes de vazão para um 

determinado risco definido (ABRH, 1995; Tucci, 1995; Porto & Barros, 1995). 

Neste Plano, a partir dos componentes Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, em 

sua fase de diagnóstico, pretende-se analisar o sistema de drenagem natural, 

macrodrenagem e microdrenagem, apontando, também, os problemas existentes e 

potenciais, especialmente os de macrodrenagem e microdrenagem, além da elaboração de 

cartas temáticas, com base nos dados secundários e na cartografia disponível para a região, 

destacando os seguintes temas: hidrografia, topografia, características de solos, uso atual das 

terras, índices de impermeabilização, cobertura vegetal, pontos críticos de instabilidade 

geotécnica e estações pluviométricas e fluviométricas. 

6.4.1 Drenagem Natural 

Neste item, serão realizados estudos das principais características das bacias 

hidrográficas do Município de Campo Largo, levantando informações morfológicas e 

determinando os seus índices físicos. Este estudo recenseia, também, os maiores obstáculos 

existentes no caminho do escoamento das águas de chuva.  

Atualmente, existem 12 subdivisões das bacias hidrográficas brasileiras. A área de 

Campo Largo insere-se na Bacia do Rio Paraná, que tem grande importância para o país, 

dadas as atividades agroindustriais desenvolvidas e seu potencial hidrelétrico. Possui 

extensão de 879.860 km² e seus afluentes e formadores principais são os rios Grande, 

Paranaíba, Tietê, Paranapanema e Iguaçu.  

No Estado do Paraná, existem 16 unidades hidrográficas, conforme apresentado na 

Figura 1.69 Campo Largo encontra-se inserida em duas bacias hidrográficas paranaenses, a 

Bacia Hidrográfica do Ribeira e a Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu contém uma área total (considerando o território 

brasileiro e argentino) de 70.080 km². No entanto, dentro do Estado do Paraná, esta área é 

de 54.820,4 km² ,cerca de 28% da área do Estado. Está inserida nesta bacia, uma população 

total de 4.405.882 habitantes, o que representa cerca de 43% do total do Estado.  

A grande maioria da bacia é ocupada com a classe de uso misto do solo, aparecendo 

áreas de agricultura intensiva na região de Guarapuava, seguindo no sentido Sudoeste, até a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_(Minas_Gerais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Parana%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tiet%C3%AA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paranapanema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Igua%C3%A7u
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divisa com Santa Catarina. Há uma concentração de cobertura florestal na região do Médio e 

Baixo Iguaçu. No Alto Iguaçu, Curitiba e região metropolitana são tomadas 

predominantemente por áreas de uso urbano com intensa atividade industrial (Bacias 

Hidrográficas do Paraná, 2013). 

A Bacia Hidrográfica do Ribeira dispõe de área de 9.736 km², cerca de 5% do total do 

Estado, e população de 232.775 habitantes, cerca de 2% do total do Estado. O uso do solo 

nessa bacia pode ser dividido praticamente em três grandes sistemas: sistema econômico da 

fruticultura, sistema agroflorestal da bracatinga e sistema de produção de leite. A região 

central da bacia é ocupada com a classe de uso misto e áreas de reflorestamento. Na região 

Oeste da bacia, aparecem pastagens artificiais e campos naturais. Já a Leste, há uma porção 

de cobertura florestal, fazendo divisa com a Bacia Litorânea (Bacias Hidrográficas do Paraná, 

2013). 
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Figura 6.80 - Localização da Bacia do Rio Ribeira e do Rio Iguaçu. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Para melhor compreender a dinâmica natural das águas do Município de Campo 

Largo, foram identificadas 5 sub-bacias hidrográficas (Figura 6.81). 

  Bacia Hidrográfica do Rio Açungui 

A Bacia Hidrográfica do Rio Açungui, localizada na porção central do município, é 

uma bacia de 4ª ordem, com área inserida, em Campo Largo, de 805,64 km². Sua altitude 

varia de 1200 a 450 metros.  

 Bacia Hidrográfica do Rio Itaqui 

Esta bacia tem área de drenagem de 70,74 km² no território de Campo Largo, 

inserida na porção sudoeste municipal. O perímetro do rio é de 81,07 km. A altitude da bacia 

varia de 1200 a 900 metros. 

  Bacia Hidrográfica do Rio Passaúna 

A Bacia Hidrográfica do Rio Passaúna tem 31,84 km² localizados em Campo 

Largo. O perímetro do rio em Campo Largo é de 39,94 km, qual se localiza na porção sudeste 

municipal. A altitude da bacia varia de 950 a 900 metros. 

  Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira 

O Rio Ribeira possui uma área de drenagem inserida no Município de Campo 

Largo de 162,30 km² e perímetro de 94,86 km. Localizado na porção norte do município, a 

área da bacia varia de 950 a 500 metros de altitude.  

  Bacia Hidrográfica do Rio Verde 

Com área de drenagem de 145,59 km², a Bacia Hidrográfica do Rio Verde possui 

um perímetro de 77,36 km. O Rio Verde localiza-se na porção sul do território municipal. E a 

área da bacia possui pouca amplitude, variando de 1000 a 900 metros.  
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Figura 6.81 - Sub-bacias localizadas no Município de Campo Largo. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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6.4.2 Caracterização das Microbacias Urbanas da Sede de Campo Largo 

Para realizar o estudo relacionado à drenagem das águas pluviais na sede urbana de 

Campo Largo, foi delimitado um total de 16 microbacias urbanas referentes à sede do 

município, que estão inseridas dentro de três sub-bacias (Passaúna, Verde e Itaqui), definidas 

no Plano Municipal de Recursos Hídricos de Campo Largo. 

No entanto, para estudo da sede urbana, serão utilizadas apenas as microbacias 

inseridas dentro das sub-bacias do Rio Verde e do Rio Itaqui, totalizando 11 microbacias 

urbanas. As outras cinco microbacias inseridas dentro da sub-bacia do Rio Passaúna serão 

abordadas em outro tópico que tratará da drenagem do Distrito de Ferraria. 

As 11 microbacias estão localizadas dentro do perímetro urbano.  As águas pluviais 

da área urbana permanecem bastante tempo nesta localidade, causando significativa 

influência direta na área central da cidade. Esta situação pode ser visualizada na Figura 6.82. 
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Figura 6.82 - Microbacias urbanas da sede de Campo Largo. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

6.4.3 Caracterização das microbacias urbanas do Distrito de Ferraria. 
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Visto que o Distrito de Ferraria apresenta núcleo populacional denso, percebeu-se a 

necessidade de realizar estudo de drenagem das águas pluviais para a sede urbana do 

distrito. 

Nota-se, através da Figura 6.83 que o Distrito de Ferraria está inserido na Sub-bacia 

do Passaúna. Para análise mais detalhada a Sub-bacia do Passaúna foi subdivida em cinco 

microbacias, as quais estão apresentadas na menma figura, bem inseridas no perímetro 

urbano do distrito de Ferraria.  
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Figura 6.83 - Microbacias urbanas do Distrito Ferraria. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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6.4.3.1 Análise morfométrica das microbacias 

Para a determinação dos parâmetros morfométricos da rede de drenagem de Campo 

Largo e do Distrito de Ferraria, seguiu-se a metodologia proposta por Horton (1945) e aplicada 

segundo as condições ambientais e físicas do Brasil por Villela & Mattos (1975) e Christofoletti 

(1980). Todos os dados secundários foram hospedados em ambiente SIG, onde foram feitos 

os cálculos, por meio de ferramentas estatísticas e de geoprocessamento, utilizando os 

softwares ESRI® ArcMap™ 10.2 e Microsoft® Excel. 

O estudo morfométrico das bacias pretende demonstrar, mediante os cálculos de 

parâmetros, quais microbacias apresentam as melhores e piores condições de drenagem, de 

acordo com suas condições naturais.  

Optou-se, no estudo das características morfométricas, pela utilização das 

microbacias, para identificar as suas condições de drenagem natural. As microbacias 

escolhidas para os estudos foram as que interferem diretamente na dinâmica da sede urbana 

de Campo Largo e do Distrito de Ferraria.  

Abaixo, segue explanação das análises realizadas para cada microbacia urbana  e 

seus respectivos cálculos. 

6.4.3.2 Análise linear 

 Comprimento médio por ordem de segmentos (m) 

Para este cálculo, divide-se a soma dos comprimentos dos canais de cada ordem pelo 

número de segmentos existentes nas respectivas ordens. É obtido pela fórmula: 

Lm = Lu / Nu, onde: 

o Lm = Comprimento médio por ordem dos segmentos (m); 

o Lu = Comprimento médio dos canais de mesma ordem; 

o Nu = Número de segmentos da respectiva ordem. 

 Comprimento do canal principal (km) - Lcp 

É a distância que se estende ao longo do canal principal, desde sua nascente até a 

foz. 

 Altura do canal principal (m) - Hcp 

Para encontrar a altura do canal principal, subtrai-se a cota altimétrica encontrada na 

nascente pela cota encontrada na foz. 

 Gradiente do canal principal (m/km) - Gcp 
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É a relação entre a altura do canal e o comprimento do respectivo canal, indicando a 

declividade do curso d’água. É obtido pela fórmula:  

Gcp = Hcp / Lcp, onde: 

o Gcp = Gradiente do canal principal (m/km); 

o Hcp = Altura do canal principal (m); 

o Lcp = Comprimento do canal principal (km). 

Este gradiente, também, pode ser expresso em porcentagem: 

(%) – Gcp = Hcp / Lcp * 100 

 Extensão do percurso superficial (km/km²) - Eps 

Representa a distância média percorrida pelas águas entre o interflúvio e o canal 

permanente. É obtido pela fórmula  

Eps = 1 / 2 Dd, onde: 

Eps = Extensão do percurso superficial (km/km²); 

1 = constante; 

2 = constante; 

Dd = Valor da densidade de drenagem (km/km²). 

6.4.3.3 Análise areal 

Na análise areal das bacias hidrográficas, estão englobados vários índices, nos quais, 

intervêm medições planimétricas, além de medições lineares. Podemos incluir os seguintes 

índices: 

 Comprimento da bacia (km) – Lb 

É calculado, através da medição de uma linha reta traçada ao longo do rio principal, 

desde sua foz até o ponto divisor da bacia. 

 Coeficiente de compacidade da bacia - Kc 

É a relação entre o perímetro da bacia e a raiz quadrada da área da bacia. Este 

coeficiente determina a distribuição do deflúvio, ao longo dos cursos d’água, e é em parte 

responsável pelas características das enchentes, ou seja, quanto mais próximo do índice de 

referência, que designa uma bacia de forma circular, mais sujeita a enchentes, será a bacia. 

É obtido pela fórmula:  

Kc = 0,28 * P / √A, onde: 

o Kc = Coeficiente de compacidade; 
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o P = Perímetro da bacia (km); 

o A = Área da bacia (km²). 

Índice de referência – 1,0 = forma circular. 

Índice de referência – 1,8 = forma alongada. 

Pelos índices de referência, 1,0 indica que a forma da bacia é circular e 1,8 indica que 

a forma da bacia é alongada. Quanto mais próximo de 1,0 for o valor deste coeficiente, mais 

acentuada será a tendência para maiores enchentes. Isto porque, em bacias circulares, o 

escoamento será mais rápido, pois a bacia descarregará seu deflúvio direto com maior 

rapidez, produzindo picos de enchente de maiores magnitudes. Já, nas bacias alongadas, o 

escoamento será mais lento e a capacidade de armazenamento maior. 

 Densidade hidrográfica (rios/km²) - Dh 

É a relação entre o número de segmentos de 1ª ordem e a área da bacia. É obtida 

pela fórmula:  

Dh = N1 / A, onde: 

o Dh = Densidade hidrográfica; 

o N1 = Número de rios de 1ª ordem; 

o A = Área da bacia (km²). 

Canali (1986) define três categorias de densidade hidrográfica:  

o Dh baixa – menos de 5 rios/km²;  

o Dh média – de 5 a 20 rios/km²;  

o Dh alta – mais de 20 rios/km². 

 Densidade de drenagem (km/km²) - Dd 

É a relação entre o comprimento dos canais e a área da bacia. É obtido pela 

fórmula:  

Dd = Lt/A, onde: 

o Dd = Densidade de drenagem; 

o Lt = Comprimento dos canais (km); 

o A = Área da bacia (km²). 

Segundo Villela & Mattos (1975), o índice varia de 0,5 km/km², para bacias com pouca 

capacidade de drenagem, até 3,5 km/km² ou mais, para bacias excepcionalmente bem 

drenadas. 

Carvalho e Silva (2006) são mais específicos, e definem os seguintes parâmetros: 

o Bacias com drenagem pobre → Dd < 0,5 km/km2 

o Bacias com drenagem regular → 0,5 ≤ Dd < 1,5 km/km2 
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o Bacias com drenagem boa → 1,5 ≤ Dd < 2,5 km/km2 

o Bacias com drenagem muito boa → 2,5 ≤ Dd < 3,5 km/km2 

o Bacias excepcionalmente bem drenadas → Dd ≥ 3,5 km/km2 

6.4.3.4 Análise Hipsométrica 

 Altura da bacia (m) - Hb 

É a diferença altimétrica entre o ponto mais elevado da bacia e o ponto mais baixo 

(foz). 

 Relação de relevo (m/km) – Rr 

É a relação entre a altura da bacia e a maior extensão da referida bacia, medida 

paralelamente ao rio principal. Esta relação indica a energia dos rios nas encostas, quanto 

maior a energia, maior o aprofundamento do leito, e, quanto menor a energia, maior a 

acumulação de materiais no fundo. É obtida pela fórmula: 

Rr = Hb / Lb, onde: 

o Rr = Relação de relevo (m/km); 

o Hb = Altura da bacia (m); 

o Lb = Comprimento da bacia (km). 

Este gradiente, também, pode ser expresso em porcentagem (%): 

Rr = Hb / Lb * 100 

6.4.3.5 Resultado das Análises Morfométricas 

6.4.3.5.1 Análise Morfométrica das microbacias da sede urbana de Campo Largo 
 

Conforme apresentado na Tabela 6.75, as microbacias urbanas de Campo Largo 

receberam a seguinte denominação: Microbacia A, Microbacia B, Microbacia C, Microbacia D 

e Microbacia E (Sub-bacia Itaqui); Microbacia A, Microbacia B, Microbacia C, Microbacia D, 

Microbacia E e Microbacia Rio Cambuí (Sub-bacia Rio Verde). 

Para realizar os estudos das microbacias urbanas de Campo Largo, foi observado a 

alta densidade da rede hidrográfica, pois praticamente todas as microbacias apresentam rios 

de terceira ordem. 

A análise morfométrica das microbacias teve início com a ordenação dos canais 

fluviais, obtendo assim uma hierarquia destes para cada microbacia. Na sequência foi 

realizado as análises dos aspectos lineares, areais e hipsométricos. 

As tabelas a seguir apresentam os cálculos dos parâmetros analisados para cada 

microbacia, por sub-bacias 
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Tabela 6.75 - Estudo morfométrico das microbacias da sede urbana de Campo Largo-Sub-
bacia Itaqui. 

Estudo morfométrico das microbacias da sede urbana de Campo Largo – Sub-bacia Itaqui. 

Microbacias Parâmetro Valor / Unidade 

Microbacia 
A 

Área da Bacia - A (km²) 16,08 

Perímetro da Bacia - P (km) 20,24 

Comprimento da Bacia - Lb (km) 5,89 

Altura da Bacia - Hb (m) 73 

Comprimento do Canal Principal - Lcp (km) 8,23 

Altura do Canal Principal - Hcp (m) 53 

Densidade Hidrográfica - Dh (rios/km²) 9,14 

Densidade de Drenagem - Dd (km/km²) 4,25 

Extensão do Percurso Superficial - Eps (km/km2) 0,12 

Relação de Relevo - Rr (m/km) 12,39 

Gradiente do Canal Principal - Gcp (m/km) 6,44 

Coeficiente de Compacidade (fator de forma) - Kc 1,41 

Microbacia 
B 

Área da Bacia - A (km²) 7,16 

Perímetro da Bacia - P (km) 12,26 

Comprimento da Bacia - Lb (km) 4,4 

Altura da Bacia - Hb (m) 58 

Comprimento do Canal Principal - Lcp (km) 5,03 

Altura do Canal Principal - Hcp (m) 45 

Densidade Hidrográfica - Dh (rios/km²) 6,15 

Densidade de Drenagem - Dd (km/km²) 3,48 

Extensão do Percurso Superficial - Eps (km/km2) 0,14 

Relação de Relevo - Rr (m/km) 13,18 

Gradiente do Canal Principal - Gcp (m/km) 8,95 

Coeficiente de Compacidade (fator de forma) - Kc 1,28 

Microbacia 
C 

Área da Bacia - A (km²) 7,24 

Perímetro da Bacia - P (km) 12,54 

Comprimento da Bacia - Lb (km) 4,38 

Altura da Bacia - Hb (m) 71 

Comprimento do Canal Principal - Lcp (km) 5,52 

Altura do Canal Principal - Hcp (m) 69 

Densidade Hidrográfica - Dh (rios/km²) 6,63 

Densidade de Drenagem - Dd (km/km²) 3,00 

Extensão do Percurso Superficial - Eps (km/km2) 0,17 

Relação de Relevo - Rr (m/km) 16,21 

Gradiente do Canal Principal - Gcp (m/km) 12,50 

Coeficiente de Compacidade (fator de forma) - Kc 1,30 

Microbacia 
D 

Área da Bacia - A (km²) 1,38 

Perímetro da Bacia - P (km) 5,42 

Comprimento da Bacia - Lb (km) 2,41 

Altura da Bacia - Hb (m) 63 
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Comprimento do Canal Principal - Lcp (km) 2,48 

Altura do Canal Principal - Hcp (m) 60 

Densidade Hidrográfica - Dh (rios/km²) 10,14 

Densidade de Drenagem - Dd (km/km²) 4,31 

Extensão do Percurso Superficial - Eps (km/km2) 0,12 

Relação de Relevo - Rr (m/km) 26,14 

Gradiente do Canal Principal - Gcp (m/km) 24,19 

Coeficiente de Compacidade (fator de forma) - Kc 1,29 

Microbacia 
E 

Área da Bacia - A (km²) 9,14 

Perímetro da Bacia - P (km) 17,16 

Comprimento da Bacia - Lb (km) 3,85 

Altura da Bacia - Hb (m) 77 

Comprimento do Canal Principal - Lcp (km) 4,59 

Altura do Canal Principal - Hcp (m) 75 

Densidade Hidrográfica - Dh (rios/km²) 9,19 

Densidade de Drenagem - Dd (km/km²) 4,19 

Extensão do Percurso Superficial - Eps (km/km2) 0,12 

Relação de Relevo - Rr (m/km) 20,00 

Gradiente do Canal Principal - Gcp (m/km) 16,34 

Coeficiente de Compacidade (fator de forma) - Kc 1,59 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 6.76 - Estudo morfométrico das microbacias da sede urbana de Campo Largo-Sub-
bacia Rio Verde. 

Estudo morfométrico das microbacias da sede urbana de Campo Largo – Sub-bacia Rio 
Verde. 

Microbacias Parâmetro Valor / Unidade 

Microbacia 
A 

Área da Bacia - A (km²) 12,44 

Perímetro da Bacia - P (km) 16,74 

Comprimento da Bacia - Lb (km) 4,76 

Altura da Bacia - Hb (m) 103 

Comprimento do Canal Principal - Lcp (km) 6,11 

Altura do Canal Principal - Hcp (m) 86 

Densidade Hidrográfica - Dh (rios/km²) 7,48 

Densidade de Drenagem - Dd (km/km²) 3,92 

Extensão do Percurso Superficial - Eps (km/km2) 0,13 

Relação de Relevo - Rr (m/km) 21,64 

Gradiente do Canal Principal - Gcp (m/km) 14,08 

Coeficiente de Compacidade (fator de forma) - Kc 1,33 

Microbacia 
B 

Área da Bacia - A (km²) 11,88 

Perímetro da Bacia - P (km) 16,28 

Comprimento da Bacia - Lb (km) 6,01 

Altura da Bacia - Hb (m) 95 

Comprimento do Canal Principal - Lcp (km) 7,15 

Altura do Canal Principal - Hcp (m) 85 

Densidade Hidrográfica - Dh (rios/km²) 8,42 

Densidade de Drenagem - Dd (km/km²) 4,10 

Extensão do Percurso Superficial - Eps (km/km2) 0,12 

Relação de Relevo - Rr (m/km) 15,81 

Gradiente do Canal Principal - Gcp (m/km) 11,89 

Coeficiente de Compacidade (fator de forma) - Kc 1,32 

Microbacia 
C 

Área da Bacia - A (km²) 22,91 

Perímetro da Bacia - P (km) 23,26 

Comprimento da Bacia - Lb (km) 7,04 

Altura da Bacia - Hb (m) 104 

Comprimento do Canal Principal - Lcp (km) 10,15 

Altura do Canal Principal - Hcp (m) 96 

Densidade Hidrográfica - Dh (rios/km²) 8,90 

Densidade de Drenagem - Dd (km/km²) 4,81 

Extensão do Percurso Superficial - Eps (km/km2) 0,10 

Relação de Relevo - Rr (m/km) 14,77 

Gradiente do Canal Principal - Gcp (m/km) 9,46 

Coeficiente de Compacidade (fator de forma) - Kc 1,36 

Microbacia 
D 

Área da Bacia - A (km²) 17,52 

Perímetro da Bacia - P (km) 21,62 

Comprimento da Bacia - Lb (km) 6,76 

Altura da Bacia - Hb (m) 109 

Comprimento do Canal Principal - Lcp (km) 8,61 
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Altura do Canal Principal - Hcp (m) 98 

Densidade Hidrográfica - Dh (rios/km²) 8,79 

Densidade de Drenagem - Dd (km/km²) 4,10 

Extensão do Percurso Superficial - Eps (km/km2) 0,12 

Relação de Relevo - Rr (m/km) 16,12 

Gradiente do Canal Principal - Gcp (m/km) 11,38 

Coeficiente de Compacidade (fator de forma) - Kc 1,45 

Microbacia 
E 

Área da Bacia - A (km²) 20,08 

Perímetro da Bacia - P (km) 23,09 

Comprimento da Bacia - Lb (km) 4,83 

Altura da Bacia - Hb (m) 89 

Comprimento do Canal Principal - Lcp (km) 5,87 

Altura do Canal Principal - Hcp (m) 62 

Densidade Hidrográfica - Dh (rios/km²) 8,72 

Densidade de Drenagem - Dd (km/km²) 4,49 

Extensão do Percurso Superficial - Eps (km/km2) 0,11 

Relação de Relevo - Rr (m/km) 18,43 

Gradiente do Canal Principal - Gcp (m/km) 10,56 

Coeficiente de Compacidade (fator de forma) - Kc 1,44 

Microbacia 
Rio Cambuí 

Área da Bacia - A (km²) 32,2 

Perímetro da Bacia - P (km) 35,56 

Comprimento da Bacia - Lb (km) 11,48 

Altura da Bacia - Hb (m) 120 

Comprimento do Canal Principal - Lcp (km) 13,93 

Altura do Canal Principal - Hcp (m) 115 

Densidade Hidrográfica - Dh (rios/km²) 4,81 

Densidade de Drenagem - Dd (km/km²) 3,18 

Extensão do Percurso Superficial - Eps (km/km2) 0,16 

Relação de Relevo - Rr (m/km) 10,45 

Gradiente do Canal Principal - Gcp (m/km) 8,26 

Coeficiente de Compacidade (fator de forma) - Kc 1,75 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Através da análise dos parâmetros morfométricos pode-se inferir que as microbacias 

localizadas na área urbana de Campo Largo apresentam variação entre suas características 

morfométricas. As áreas têm variação entre 1,38 km², Microbacia D (Itaqui) e 32,2 km² 

Microbacia do Rio Cambuí. Os perímetros vão desde 5,42 km Microbacia D a 35,56 km 

Microbacia do Rio Cambuí. 

Praticamente, todas as microbacias estudadas apresentaram densidade hidrográfica 

média, com mais de 6,15 rio/km², microbacia B da Sub-bacia do Itaqui, chegando a 10,14 

rios/km², microbacia D da Sub-bacia do Itaqui. De acordo com os dados de densidade 

hidrográfica, nota-se que as microbacias são muito bem drenadas, com exceção da 

Microbacia do Rio Cambuí, que possui uma densidade hidrográfica de 4,81 rios/km². 
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Em relação aos cálculos da densidade de drenagem, nota-se que as microbacias 

apresentam diferenças significativas entre si, com valores variando de 3,00 km/km² na 

microbacia C (Itaqui) a 4,81 km/km² na microbacia C (Verde), o que, de acordo com o 

referencial teórico citado, todas enquadram-se em microbacias com drenagem muito boa a 

microbacias excepcionalmente bem drenadas.  

Avaliando os valores referentes ao gradiente do canal principal de cada microbacia, 

observou-se que nenhuma microbacia apresentou valores elevados, variando de 6,44 m/km 

na Microbacia A (Itaqui) a 24,19 m/km na Microbacia D (Itaqui), o que demonstra que não há 

variação significativa de altitudes na região, consequentemente, não apresentam altas 

velocidades de escoamento. 

Quanto ao coeficiente de compacidade (Kc), nota-se que todas as microbacias 

apresentaram Kc menores do que 1,8, sendo mais próximos a 1,0, indicando, então, que 

apresentam tendência ao formato circular, com exceção da microbacia E (Itaqui) e a 

microbacia do Rio Cambuí. Tal fato indica certa gravidade para a gestão das microbacias 

urbanas de Campo Largo, pois facilitam a ocorrência de inundações. 

Considerando todos os parâmetros analisados na análise morfométrica, foi constatado 

que, apesar de todas as microbacias inseridas na Sub-bacia do Rio Itaqui apresentarem 

condições de drenagem natural próximas, a que apresenta melhores condições de drenagem 

é a Microbacia E, pois tem uma densidade hidrográfica média, é excepcionalmente bem 

drenada, com declividade de 16,34 m/km e detentora da forma mais alongada das bacias, 

fazendo com que apresente menores tendências a enchentes. Já a que apresenta piores 

condições de drenagem natural é a Microbacia C, onde está localizada a região mais 

urbanizada de Campo Largo, dentro da Sub-bacia do Itaqui. 

Já a análise das microbacias inseridas na Sub-bacia do Rio Verde traz as Microbacias 

D e E, como as que detêm melhores condições de drenagem natural, pois apresentam 

densidade hidrográfica média, são excepcionalmente bem drenadas, com baixa declividade e 

cujas formas estão mais próximas de um perfil alongado que circular, fazendo com que estas 

bacias tenham menores tendências a enchentes.  

Já a Microbacia do Rio Cambuí, apesar de ter uma forma bem alongada, padece de 

problemas referentes a alagamentos, pois detém baixa densidade hidrográfica, sua densidade 

de drenagem é menor do que nas outras microbacias e a área onde está inserida é muito 

aplainada, com uma declividade de 8,26 m/km, fazendo desta microbacia a que apresenta 

piores condições de drenagem natural. 

Os sedimentos quaternários recentes que constituem a camada mais superficial são 

representados pelos aluviões, que ocupam toda a área da baixada junto ao Rio Cambuí. Estes 

aluviões são constituídos por areias e cascalhos, capeados por camadas de argilas plásticas 

de cor cinza e solos hidromórficos. Na região do talvegue do Rio Cambuí, esta camada está 
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sobreposta à formação do Complexo Gnáissico-Migmático, na parte de montante. Na parte 

de Jusante do Rio Cambuí, esta última formação constitui o leito do rio. O solo é caracterizado 

como orgânico, proveniente de restos vegetais, cuja decomposição é dificultada pela má 

drenagem, resultando em um horizonte de cor negra, com altos teores de carbono. Sua 

espessura pode alcançar mais de um metro na planície aluvial (SUDERSHA,1998). A análise 

integrada das informações morfométricas e geológicas, ressaltam, ainda mais, a fragilidade 

para drenagem ocorrente nesta microbacia. 

Diante dos indicadores apresentados, evidencia-se que as microbacias urbanas de 

Campo Largo têm características naturais que merecem atenção especial, com seus formatos 

circulares e alto caráter de drenagem, traduzem, mais fielmente, os problemas citados pelos 

técnicos da prefeitura, assim como, também, foi registrado pelos históricos de alagamentos e 

enchentes dos últimos anos.  

6.4.3.5.2 Análise Morfométrica das microbacias do Distrito de Ferraria. 
 

Conforme apresentado acima, as bacias do Distrito de Ferraria receberam a seguinte 

denominação: Microbacia A, Microbacia B, Microbacia C, Microbacia D e Microbacia E. 

Para os estudos das microbacias urbanas do distrito, observou-se a alta densidade da 

rede hidrográfica. Praticamente, todas as microbacias apresentam rios de terceira ordem.  

Assim como na sede urbana de Campo Largo, a análise morfométrica das microbacias 

iniciou-se pela ordenação dos canais fluviais, obtendo assim a hierarquia fluvial de cada 

microbacia, partindo, então, para as análises dos aspectos lineares, areais e hipsométricos. 

A tabela, a seguir, apresenta os cálculos dos parâmetros analisados para cada microbacia: 
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Tabela 6.77 - Parâmetros morfométricos das microbacias localizadas no Distrito Ferraria. 

Estudo morfométrico das microbacias do Distrito de Ferraria 

Microbacias Parâmetro Valor / Unidade 

Microbacia A 

Área da Bacia - A (km²) 3,45 

Perímetro da Bacia - P (km) 9,56 

Comprimento da Bacia - Lb (km) 2,48 

Altura da Bacia - Hb (m) 95 

Comprimento do Canal Principal - Lcp (km) 3,5 

Altura do Canal Principal - Hcp (m) 92 

Densidade Hidrográfica - Dh (rios/km²) 9,57 

Densidade de Drenagem - Dd (km/km²) 4,74 

Extensão do Percurso Superficial - Eps (km/km2) 2,88 

Relação de Relevo - Rr (m/km) 38,31 

Gradiente do Canal Principal - Gcp (m/km) 27,14 

Coeficiente de Compacidade (fator de forma) - Kc 1,44 

Microbacia B 

Área da Bacia - A (km²) 3,35 

Perímetro da Bacia - P (km) 8 

Comprimento da Bacia - Lb (km) 2,16 

Altura da Bacia - Hb (m) 84 

Comprimento do Canal Principal - Lcp (km) 3,32 

Altura do Canal Principal - Hcp (m) 74 

Densidade Hidrográfica - Dh (rios/km²) 14,63 

Densidade de Drenagem - Dd (km/km²) 5,29 

Extensão do Percurso Superficial - Eps (km/km2) 2,79 

Relação de Relevo - Rr (m/km) 38,89 

Gradiente do Canal Principal - Gcp (m/km) 25,30 

Coeficiente de Compacidade (fator de forma) - Kc 1,22 

Microbacia C 

Área da Bacia - A (km²) 0,39 

Perímetro da Bacia - P (km) 2,8 

Comprimento da Bacia - Lb (km) 1,12 

Altura da Bacia - Hb (m) 47 

Comprimento do Canal Principal - Lcp (km) 1,15 

Altura do Canal Principal - Hcp (m) 41 

Densidade Hidrográfica - Dh (rios/km²) 20,51 

Densidade de Drenagem - Dd (km/km²) 5,87 

Extensão do Percurso Superficial - Eps (km/km2) 0,33 

Relação de Relevo - Rr (m/km) 41,96 

Gradiente do Canal Principal - Gcp (m/km) 40,87 

Coeficiente de Compacidade (fator de forma) - Kc 1,26 

Microbacia D 

Área da Bacia - A (km²) 0,34 

Perímetro da Bacia - P (km) 2,73 

Comprimento da Bacia - Lb (km) 1,1 

Altura da Bacia - Hb (m) 60 

Comprimento do Canal Principal - Lcp (km) 1,24 

Altura do Canal Principal - Hcp (m) 60 
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Densidade Hidrográfica - Dh (rios/km²) 17,65 

Densidade de Drenagem - Dd (km/km²) 6,24 

Extensão do Percurso Superficial - Eps (km/km2) 0,28 

Relação de Relevo - Rr (m/km) 54,55 

Gradiente do Canal Principal - Gcp (m/km) 48,39 

Coeficiente de Compacidade (fator de forma) - Kc 1,31 

Microbacia E 

Área da Bacia - A (km²) 0,71 

Perímetro da Bacia - P (km) 3,47 

Comprimento da Bacia - Lb (km) 1,19 

Altura da Bacia - Hb (m) 47 

Comprimento do Canal Principal - Lcp (km) 1,27 

Altura do Canal Principal - Hcp (m) 42 

Densidade Hidrográfica - Dh (rios/km²) 11,27 

Densidade de Drenagem - Dd (km/km²) 4,61 

Extensão do Percurso Superficial - Eps (km/km2) 0,59 

Relação de Relevo - Rr (m/km) 39,50 

Gradiente do Canal Principal - Gcp (m/km) 37,01 

Coeficiente de Compacidade (fator de forma) - Kc 1,15 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Através da análise dos parâmetros morfométricos, pode-se inferir que as microbacias 

localizadas no Distrito de Ferraria apresentam variação entre suas características 

morfométricas. As áreas têm variação entre 0,34 km² (Microbacia D) e 3,45 km² (Microbacia 

A). Os perímetros vão desde 2,73 km (Microbacia D) a 9,56 km (Microbacia A). 

Todas as bacias estudadas apresentaram densidade hidrográfica alta, com mais de 

9,57 rio/km², Microbacia A, chegando a 20,51 rios/km², Microbacia C. De acordo com os dados 

de densidade hidrográfica, nota-se que as microbacias são muito bem drenadas. 

Em relação aos cálculos da densidade de drenagem, nota-se que as microbacias 

apresentam diferença significativa entre si, com valores variando de 4,61 km/km² (Microbacia 

E) a 6,24 km/km² (Microbacia D), o que, de acordo com o referencial teórico citado, todas 

enquadram-se como microbacias excepcionalmente bem drenadas.  

Avaliando os valores referentes ao gradiente do canal principal de cada bacia, 

observou-se que nenhuma microbacia apresentou valores muito elevados, variando de 25,30 

m/km (Microbacia B) a 48,39 m/km (Microbacia D), o que demonstra que não há variação 

significativa de altitudes na região, consequentemente, não apresentam altas velocidades de 

escoamento. 

Quanto ao último valor demonstrado na tabela, coeficiente de compacidade, nota-se 

que todas as microbacias apresentaram Kc menores do que 1,8, sendo mais próximos a 1,0, 

indicando, então, que apresentam tendência ao formato circular. Tal fato indica certa 

gravidade para a gestão das microbacias urbanas de Ferraria, pois facilitam a ocorrência de 

inundações. 
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Diante dos indicadores apresentados, evidencia-se que as microbacias urbanas do 

Distrito de Ferraria registram características naturais que merecem atenção especial, com 

seus formatos circulares e alto caráter de drenagem, traduzem, mais fielmente, os problemas 

citados pelos técnicos da prefeitura, assim como, também, foi registrado pelos históricos de 

alagamentos e enchentes dos últimos anos.  

6.4.4 Estudos Hidrológicos 

O estudo hidrológico foi também separado em sede urbana do município de Campo 

largo, e sede urbana do Distrito Ferraria. 

6.4.4.1 Índices físicos 

Os índices físicos, em termos hidrológicos, são aqueles que representam algumas 

características geométricas da bacia em estudo. Os abordados, neste estudo, são: 

 Comprimento do talvegue principal; 

 Declividade média do talvegue principal; 

Os valores de desnível geométrico nas microbacias, bem como o comprimento do 

talvegue principal, foram obtidos, através da base cartográfica utilizada (IBGE, SRTM, ITCG). 

A literatura técnica especializada apresenta diversas equações, para o cálculo do 

tempo de concentração de bacias de drenagem. Entre elas, as mais conhecidas são Kirpich, 

Bransby-Willians, Onda Cinemática, SCS (Soil Conservation Service) e de Watt e Chow.  

O tempo de concentração de uma bacia hidrográfica pode ser definido como o tempo 

contado a partir do início da precipitação, necessário para que toda a bacia contribua para a 

vazão na seção de saída ou em estudo, isto é, corresponde ao tempo que a partícula de água 

de chuva, que cai no ponto mais remoto da bacia, leva para, escoando superficialmente, 

atingir a seção em estudo.  

Para a elaboração do presente Plano, foram comparados os resultados obtidos, por 

meio das equações de Kirpich, Soil Conservation Service e a de Watt e Chow.  

6.4.4.1.1 Sede urbana 

 

Mediante a análise dos resultados encontrados, optou-se por utilizar os valores da 

equação de Kirpich, pois eles apresentaram mais coerência para a localidade da sede urbana 

de Campo Largo, se comparada às outras equações. 

A equação de Kirpich se apresenta a seguir: 

 

𝑡𝑐 = 57. (
𝐿3

∆𝐻
)

0,385

                                                (01) 

 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 402 

A tabela abaixo demonstra que, ao se considerar as microbacias urbanas de Campo 

Largo, a Microbacia D (sub-bacia do Itaqui) apresenta o menor Tempo de Concentração 

(31,94 min.) e a Microbacia do Rio Cambuí registra o maior, com Tc = 151,22 min. 

 

Tabela 6.78 - Tempo de concentração das microbacias urbanas de Campo Largo 

Avaliação das Microbacias Urbanas de Campo Largo 

Microbacias Urbanas 
Comprimento do 

talvegue (km) 
Desnível 

(m) 
Tempo de 

Concentração (min)  

ITAQUI 

Microbacia A 5,83 73 84,72 

Microbacia B 3,66 58 66,09 

Microbacia C 4,19 71 60,82 

Microbacia D 2,28 63 31,94 

Microbacia E 3,76 77 50,79 

RIO VERDE 

Microbacia A 4,42 103 58,02 

Microbacia B 5,88 95 78,35 

Microbacia C 6,91 104 90,84 

Microbacia D 6,71 109 85,12 

Microbacia E 4,81 89 62,42 

Microbacia Rio Cambuí 11,44 120 151,22 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

6.4.4.1.2 Distrito de Ferraria 
 

Mediante a análise dos resultados encontrados, optou-se por utilizar os valores da 

equação de Kirpich, assim como para o Município de Campo Largo, pois ela foi formulada 

para localidades que se assemelham à sede urbana do Distrito de Ferraria, se comparada às 

outras equações. 

Esta equação foi obtida em pequenas bacias rurais com canais bem definidos e 

declividades altas. É de se esperar, portanto, que forneça bons resultados nestas condições. 

Canais bem definidos indicam que os escoamentos, ao longo de seu curso, prevalecem sobre 

os escoamentos em superfícies. Indicam, também, que as bacias não são muito pequenas. 

Entretanto, à medida que o parâmetro L cresce, a velocidade média de escoamento atinge 

valores grandes e pouco realistas. Para uma declividade de 3 m/km, a velocidade chega a 

3,12 m/s, para um comprimento L de 100 km. 

A tabela abaixo demonstra que, ao se considerar as microbacias urbanas do Distrito 

de Ferraria, a Microbacia D apresenta o menor Tempo de Concentração (13,16 min.) e a 

Microbacia A registra o maior, com Tc = 28,19 min. 
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Tabela 6.79 - Tempo de concentração das microbacias urbanas do Distrito de Ferraria 

Avaliação das Microbacias Urbanas da Sede do Distrito de Ferraria. 

Microbacias Urbanas 
Comprimento do 

talvegue (km) 
Desnível (m) 

Tempo de 
Concentração (min)  

Microbacia A 2,47 95 28,19 

Microbacia B 2,2 84 25,20 

Microbacia C 1,05 47 14,76 

Microbacia D 1,04 60 13,16 

Microbacia E 1,07 47 15,83 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

6.4.5 Permeabilidade dos Solos 

Conforme as características geológicas do Estado do Paraná e considerando a 

localização geográfica, o Município de Campo Largo localiza-se no Primeiro Planalto 

Paranaense (MINEROPAR, 2006). 

Geologicamente, o Primeiro Planalto é caracterizado por apresentar dois grupos 

principais, as rochas metamórficas de baixo grau do grupo Açungui e metavulcânicas do 

Grupo Castro. 

O Grupo Açungui foi formado no Proterozóico Superior (1.000 a 570 milhões de anos) 

e é constituído pelas formações Capiru, Votuverava, Sequência Antinha da Bacia Açungui, 

Formação Itaiacoca e Sequência Abapã da Bacia Itaiacoca. O Grupo Açungui é uma 

sequência de rochas vulcânicas e sedimentares que sofreram um metamorfismo de baixo 

grau e foram retrometamorfizadas. Depositadas em ambiente marinho de água rasa até 

profunda, preserva estruturas estromatolíticas de algas fossilizadas. É constituído por rochas 

metavulcânicas básicas e intermediárias, xistos manganesíferos, quartzo-mica xistos, 

metamargas, formações ferro-manganesíferas e calcários calcíticos (MINEROPAR, 2013). 

O Grupo Castro foi formado no Período Ordoviciano, entre o final do Ciclo Brasiliano e 

formação da Plataforma Sulamericana. Esse grupo é constituído por andesitos intercalados 

com riolitos, ignimbritos, tufos e brechas piroclásticas. Contemporâneos ou posteriores a esta 

associação, ocorrem arenitos arcosianos, siltitos e lamitos de fácies de planície de inundação 

e lagos, com contribuição vulcânica na forma de cinzas e bombas.  Posteriormente, ocorreu 

outra fase de vulcanismo, mais ácido, constituída por riolitos, quartzo-latitos, ignimbritos, tufos 

e brechas piroclásticas, seguida por deposição de conglomerados polimíticos de leques 

aluviais (MINEROPAR, 2013). 

O território de Campo Largo está localizado sobre quatro subunidades 

morfoesculturais: Planalto Dissecado do Alto Ribeira, Planalto de Curitiba, Planalto Dissecado 

de Tunas do Paraná e Planalto de São Luíz do Purunã. 
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O Planalto de Curitiba ocupa uma área total de 3.753 km². Este planalto exibe altitudes 

que variam entre 560 m a 1.240m, suas formas de relevo predominantes são topos alongados 

e aplainados, vertentes convexas e vales em “V”. 

O Planalto Dissecado Alto Ribeira apresenta dissecação alta, classe de declividade 

predominante menor que 6%, relevo com altitudes variando entre 320 e 1.200 metros, com 

topos alongados e em cristas, vertentes retilíneas e côncavas e vales em “V” encaixado. 

O Planalto Dissecado de Tunas do Paraná tem uma área total de 2.098 km², com 

altitude variando entre 240 e 1.400 metros. O relevo predominante apresenta vertentes 

retilíneas, vales em “V” encaixado e topos alongados e em cristas. 

Já o Planalto de São Luíz do Purunã registra uma área de 790,51 km², com altitude 

variando entre 800 a 1.200 metros acima do nível médio dos mares. As formas predominantes 

de relevo são topos aplainados, vertentes convexas e vales em calha muito encaixados, sendo 

que a direção geral da geomorfologia é NW-SE, modelada em rochas da formação Furnas. 

O embasamento geológico, aliado aos agentes do intemperismo, possibilitaram a 

formação de oito tipos de solo em Campo Largo: Os Argissolos Vermelho- Amarelados, 

Cambissolos Háplicos, Cambissolos Húmicos, Gleissolos Melânicos, Neossolos Litólicos, 

Nitossolos Háplicos, Organossolos Mésicos e Latossolos Vermelhos. 

Os Latossolos são constituídos, principalmente, por material mineral, com horizonte A 

pouco espesso e transição difusa para o horizonte B latossólico, horizonte diagnóstico desse 

tipo de solo. O horizonte B se caracteriza por ser muito espesso, com consistência muito 

friável.  

Esse tipo de solo apresenta perfis profundos, com avançado estágio de 

intemperização, muito evoluídos, como resultado de enérgicas transformações no material 

constitutivo, típico de regiões tropicais quentes e úmidas. Possuem, como característica, 

grande espessura, se comparados com outros tipos de solo, como os Neossolos Litólicos, por 

exemplo. Segundo Correa et al (2002), os Latossolos Vermelhos têm espesso horizonte B 

(maior que 2,0 metros). 

Os Latossolos exibem textura uniforme em todo o perfil, apesar de muito profundos, 

são perfis homogêneos. Sua textura, normalmente, varia de média a muito argilosa. A 

estrutura é composta de agregados granulares, denominada popularmente de “pó de café”, 

pois os grãos são muito pequenos (1 a 3 mm), soltos e bem definidos, se parecem com areias 

e grãos de café. Esse tipo de agregado organiza-se de maneira que forma, entre si, espaços 

vazios, proporcionando uma alta permeabilidade.  

A grande profundidade dos perfis dos Latossolos, a alta homogeneidade, o tipo de 

relevo onde se encontram (plano a suave ondulado) e a textura concorrem para que esse tipo 

de solo tenha pouca suscetibilidade à erosão.  
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Nitossolos são solos de horizonte mineral subsuperficial, não hidromórfico, de textura 

argilosa ou muito argilosa, sem incremento de argila do horizonte A para B, ou com pequeno 

incremento, com relação textural (RT) menor ou igual a 1,5. Pode apresentar argila de 

atividade baixa ou menos frequentemente ≥20 cmolc.kg-1 de argila conjugada com caráter 

alítico. (IBGE, 2007). Os Nitossolos são considerados bem drenados, a água é removida do 

solo com facilidade, mas não rapidamente. 

Em suma, o Nitossolo deve apresentar os seguintes requisitos, para receber essa 

classificação: 

 espessura de 30 cm ou mais, a não ser que o solo apresente contato lítico 

nos primeiros 50 cm de profundidade, quando deve apresentar, pelo 

menos, 15 cm; 

 textura argilosa ou muito argilosa; 

 horizonte B nítico; 

 estrutura em blocos ou prismática com grau moderado ou forte, associada 

à cerosidade, no mínimo, comum e com grau forte ou moderado de 

desenvolvimento. 

Neossolos Litólicos se caracterizam por serem solos rasos, pouco evoluídos. Os perfis 

desse tipo de solo têm espessuras menores que 20 cm, com ausência de horizonte B 

diagnóstico. Os tipos mais comuns de perfis apresentam horizonte A assentado diretamente 

sobre a rocha, ou sobre um horizonte C. Devido à baixa profundidade desse tipo de solo, o 

Neossolo Litólico exibe baixa permeabilidade (LEPSCH,2010). 

Cambissolos são solos pouco desenvolvidos, que ainda apresentam características do 

material originário (rocha) evidenciado pela presença de minerais primários. São definidos 

pela presença de horizonte diagnóstico B incipiente (pouco desenvolvimento estrutural), 

apresentando baixa (distróficos) ou alta (eutróficos) saturação por bases, baixa a alta 

atividade da argila, segundo critérios do SiBCS (Embrapa, 2006). Variam de solos pouco 

profundos a profundos, sendo normalmente de baixa permeabilidade. 

São identificados em diversos ambientes, estando normalmente associados a áreas 

de relevos muito movimentados (ondulados a montanhosos) podendo, no entanto, ocorrer em 

áreas planas (baixadas) fora da influência do lençol freático. Para os Cambissolos das 

encostas, além destas, há necessidade das práticas conservacionistas, devido à sua maior 

suscetibilidade aos processos erosivos. 

Gleissolos Melânicos apresentam horizonte A escuro relativamente espesso e, logo 

abaixo, uma camada de cor acinzentada com ou sem mosqueado ou variegado. 

Anteriormente, eram conhecidos como Gleis Húmicos.  

O teor de matéria orgânica é relativamente alto e, em consequência, a capacidade de 

troca de cátions é alta. Se for eutrófico, haverá condições bastante favoráveis para o 
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desenvolvimento radicular em profundidade. Mas, se for álico ou distrófico, haverá limitação 

em sub-superfície, quanto ao desenvolvimento do sistema radicular.  

Organossolos compreendem solos provenientes de material originário de natureza 

predominantemente orgânica. Definidos pelo SiBCS (Embrapa, 2006), pela presença de 

horizontes de constituição orgânica (H ou O) de coloração preta, cinzenta muito escura ou 

brunada e com grande proporção de resíduos vegetais em grau variado de decomposição, 

que podem se sobrepor ou estarem entremeados por horizontes ou camadas minerais de 

espessuras variáveis. 

Usualmente, são solos fortemente ácidos, apresentando alta capacidade de troca de 

cátions e baixa saturação por bases (distróficos), apresentando, por vezes, teor de alumínio 

elevado. Verificam-se, no entanto, esporádicas ocorrências de saturação média ou alta 

(eutróficos).Podem apresentar horizonte sulfúrico, materiais sulfídricos, caráter sálico, 

propriedade sódica ou solódica, podendo estar recobertos por deposição pouco espessa 

(menor do que 40 cm de espessura) de uma camada de material mineral. 

Os Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA) são solos, também, desenvolvidos do Grupo 

Barreiras de rochas cristalinas ou sob sua influência. Apresentam horizonte de acumulação 

de argila, B textural (Bt), com cores vermelho-amareladas, devido à presença da mistura dos 

óxidos de ferro hematita e goethita. As cores destes solos situam-se principalmente no matiz 

5YR com valores de 4 a 6 e croma de 6 a 8;podendo, em menor freqüência, ocorrer cores no 

matiz 7,5YR, com valor 4 e croma 6, com a presença ou não de mosqueados, constituindo ou 

não coloração variegada, com ou sem plintita e, muito raramente, com a presença de 

horizonte fragipânico. São solos profundos e muito profundos; bem estruturados e bem 

drenados; com sequência de horizontes A, Bt; A, BA, Bt; A, E, Bt. Há predominância do 

horizonte superficial A do tipo moderado e proeminente, registram principalmente a textura 

média/argilosa, podendo apresentar em menor frequência a textura média/média e 

média/muito argilosa. Apresentam, também, baixa a muito baixa fertilidade natural, com 

reação fortemente ácida e argilas de atividade baixa (EMBRAPA,, 2006).  
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6.4.6 Erosão  

A erosão é um fenômeno natural, em que a superfície terrestre sofre desgaste e se 

afeiçoa à ação de processos físicos, químicos e biológicos (Suguio, 2003).  

Além dos agentes naturais do intemperismo, as atividades humanas podem acelerar 

o desenvolvimento dos processos erosivos de forma expressiva, através do desmatamento, 

abertura de estradas, modificações do regime de fluxo de água natural, como em barragens, 

canalização de rios, redes de drenagem mal dimensionadas. 

O Município de Campo Largo tem alguns pontos de erosão linear. Essa forma erosiva 

caracteriza-se pelo contínuo escoamento da água na superfície, que, ao arrastar partículas 

do solo, cria canais de tamanhos variáveis. Eles se formam no terreno ao longo do tempo, 

tornando-se caminhos preferenciais da água da chuva, aprofundando-se, gradualmente 

(AMARAL; GUTJAHR, apud UFSC, 2011).  

As formas erosivas, comuns em Campo Largo, ocorreram devido à concentração das 

águas pluviais, aliada à falta de dissipadores de energia nos pontos de descarga da rede de 

drenagem. A concentração das águas pluviais, na tubulação da rede de drenagem, provoca 

elevação na energia e no volume das águas, assim, quando essas águas deságuam no corpo 

receptor, pode ocorrer o aceleramento dos processos erosivos, sendo recomendada a 

instalação de dissipadores de energia adequados ao volume de água a ser lançada. 

Os sedimentos carreados pelo sistema de drenagem urbana são provenientes 

principalmente de material erodido, vegetação, resíduos depositados de forma irregular nas 

calçadas e vias públicas, especialmente materiais para construção civil, como areia e brita.  

Esses sedimentos podem afetar o bom funcionamento da rede de drenagem, ocasionando 

alagamentos, entre outros fatores negativos. 

A fiscalização destas deposições irregulares combinada com um trabalho de 

conscientização da população são as melhores maneiras de, pelo menos, amenizar o 

processo de assoreamento de lagos e rios, assim como a desobstrução das “bocas de lobo” 

da rede de drenagem. 

Já a área rural do município, como também a periferia urbana e distritos de Campo 

Largo, sofrem constantemente com os movimentos de massas. Os estudos dos movimentos 

de massas exigem uma abordagem integradora, através da análise de vários condicionantes, 

visto que resultam da inter-relação entre elementos sociais e naturais. 

Nos movimentos de massa, ocorre um movimento coletivo do solo e/ou rocha, onde a 

gravidade/declividade exerce um papel significativo. A água pode tornar ainda mais 

catastrófico, mas não é necessariamente o principal agente desse processo (Cunha e Guerra, 

2008). 

Há vários tipos de movimento de massa, segundo Guerra (2008), dos quais 

destacamos: 
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1. Corridas – “São movimentos rápidos onde os materiais se comportam como 

fluidos altamente viscosos. Elas estão associadas com a grande concentração 

de água superficial.” 

2. Escorregamentos – “Caracterizam-se como movimentos rápidos de curta 

duração, com planos bem definidos. São feições longas, podendo apresentar 

uma relação 10:1, comprimento – largura. Podem ser divididos em dois tipos: 

3. Translacionais: Representam a forma mais frequente entre os tipos de 

movimento de massa, apresentando superfície de ruptura com forma planar, a 

qual acompanha, de modo geral, descontinuidades mecânicas e/ou 

hidrológicas existentes no interior do material. 

4. Quedas de blocos – São movimentos rápidos de blocos e/ou lascas de rocha 

que caem pela ação da gravidade, sem a presença de uma superfície de 

deslizamento, na forma de queda livre. Existe, ainda, uma categoria 

denominada rastejamento, que Hansen (1984) descreve como sendo definida 

basicamente pela sua velocidade, devido à natureza lenta do movimento. 

6.4.7 Áreas verdes urbanas de Campo Largo 

As áreas verdes urbanas constituem-se importantes instrumentos para a regulação do 

clima urbano, manutenção da biodiversidade, controle de poluição atmosférica e sonora, 

atenuação dos processos erosivos e inundação na malha urbana, além dos aspectos 

paisagísticos e de lazer na cidade, que proporcionam aumento na qualidade de vida. 

A importância deste item se dá no levantamento destas áreas, que podem ser 

utilizadas como zonas de amortecimento do escoamento superficial das águas pluviais.  

Estas áreas são espaços abertos, com predominância de cobertura vegetal, variando 

de acordo com o grau de intervenção do homem. Podem ser enquadradas em três categorias: 

Áreas Verdes Naturais, aquelas poupadas à ocupação e, institucionalmente, podem se 

apresentar como Parques, Reservas, ou áreas não edificantes; Áreas Verdes Urbanizadas 

englobam desde pequenos parques até os bairros verdes, passando por áreas institucionais; 

e Áreas Verdes de Cultivo, aquelas, junto às cidades, que constituem o seu cinturão verde, 

incluindo, nesta categoria, até mesmo os reflorestamentos econômicos (Kliass, 1987). 

Com relação à drenagem urbana, o levantamento destas áreas servirá como suporte 

para decisões de criação de zonas de infiltração e amortecimento das águas pluviais. 

Portanto, para manter a qualidade ambiental urbana, com relação às áreas verdes, é 

preciso elevar a quantidade dessas áreas, com importância hidrológica, para que não ocorram 

situações de impermeabilização, com o crescimento futuro da sede urbana de Campo Largo. 
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Figura 6.84- Áreas Verdes de Campo Largo 

 
FONTE: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014 
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6.4.8 Uso e ocupação do solo urbano 

Para caracterização do uso e ocupação do solo na área urbana do Município de 

Campo Largo, realizou-se uma classificação supervisionada de imagens orbitais. As imagens 

utilizadas foram do satélite GeoEye. As imagens utilizadas, para realizar o trabalho no 

perímetro urbano da sede do município, foram disponibilizadas pela Prefeitura do Município 

de Campo Largo. Já as imagens utilizadas para identificar o uso do solo nas microbacias 

urbanas, tanto nas adjacências do perímetro urbano da sede de Campo Largo, como no 

Distrito de Ferraria, são do mesmo satélite, extraídas do software Google Earth. Para efetuar 

a classificação, foi utilizado o software ArcGis, versão 10.0.  

Por conta do tempo de processamento necessário à classificação supervisionada, para 

uma imagem com resolução espacial como a utilizada, foram selecionadas as fisionomias 

mais aparentes e, a partir destas, foi realizada uma classificação manual. Fez-se, então, a 

escolha de cinco classes para a classificação supervisionada (WILKENS, 1978): 

 Edificações muito densas: partes centrais densamente construídas de uma 

cidade com ruas e calçadas pavimentadas. 

 Edificação não muito densa: partes adjacentes ao centro, de menos densidade 

de habitação, mas com ruas e calçadas pavimentadas. 

 Edificações com poucas superfícies livres: partes residenciais com construções 

cerradas e ruas pavimentadas. 

 Edificações com muitas superfícies livres: partes residenciais com ruas 

macadamizadas ou pavimentadas. 

 Matas, parques e campos de esporte: partes rurais, áreas verdes, superfícies 

arborizadas, parques ajardinados, campos de esporte sem pavimentação. 
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Figura 6.85 - Mapeamento do tipo de ocupação do solo urbano. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Em seguida, foram mapeadas e medidas as classes criadas para a classificação 

supervisionada, através de algoritmo próprio.  

 

Tabela 6.80 - Tipo de ocupação do solo urbano nas microbacias urbanas da sede de Campo 
Largo – Sub-bacia Itaqui. 

Tipo de Ocupação do Solo Urbano nas Microbacias Urbanas de Campo Largo – Sub-bacia 
Itaqui 

Microbacias Classes de uso km² (%) 

Microbacia A 

Edificações com muitas superfícies livres 0,57 3,54 

Edificações com poucas superfícies livres 0,13 0,79 

Edificações muito densas     

Edificações não muito densas 
 

 

Matas, parques, campos e etc 15,39 95,7 

Microbacia B 

Edificações com muitas superfícies livres 0,39 5,45 

Edificações com poucas superfícies livres 0,16 2,25 

Edificações muito densas     

Edificações não muito densas 0,01 0,11 

Matas, parques, campos e etc 6,60 92,2 

Microbacia C 

Edificações com muitas superfícies livres 2,27 31,3 

Edificações com poucas superfícies livres 0,87 14,7 

Edificações muito densas 0,03 0,43 

Edificações não muito densas 0,15 13,9 

Matas, parques, campos e etc 3,92 54,1 

Microbacia D  

Edificações com muitas superfícies livres 0,34 24,8 

Edificações com poucas superfícies livres 0,09 6,53 

Edificações muito densas     

Edificações não muito densas     

Matas, parques, campos e etc 0,95 68,6 

Microbacia E 

Edificações com muitas superfícies livres 1,67 18,3 

Edificações com poucas superfícies livres 1,03 1,13 

Edificações muito densas 0,05 0,52 

Edificações não muito densas 0,02 0,03 

Matas, parques, campos e etc 6,36 69,6 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Figura 6.86 - Tipo de ocupação do solo urbano nas microbacias urbanas da sede de Campo 
Largo – Sub-bacia Rio Verde. 

Tipo de Ocupação do Solo Urbano nas Microbacias Urbanas de Campo Largo – Sub-bacia 
Rio Verde. 

Microbacias Classes de uso km² (%) 

Microbacia A 

Edificações com muitas superfícies 
livres 

1,27 10,2 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

0,18 1,44 

Edificações muito densas     

Edificações não muito densas     

Matas, parques, campos e etc 10,99 88,3 

Microbacia B 

Edificações com muitas superfícies 
livres 

0,36 3,00 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

    

Edificações muito densas     

Edificações não muito densas     

Matas, parques, campos e etc 11,52 97,0 

Microbacia C 

Edificações com muitas superfícies 
livres 

0,70 3,05 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

0,23 1,00 

Edificações muito densas     

Edificações não muito densas 0,09 0,38 

Matas, parques, campos e etc 21,89 95,6 

Microbacia D 

Edificações com muitas superfícies 
livres 

0,80 4,57 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

0,25 1,45 

Edificações muito densas     

Edificações não muito densas 0,01 0,07 

Matas, parques, campos e etc 16,46 93,9 

Microbacia E 

Edificações com muitas superfícies 
livres 

1,48 7,35 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

0,26 1,27 

Edificações muito densas 0,01 0,06 

Edificações não muito densas 0,14 0,71 

Matas, parques, campos e etc 18,20 90,6 

Microbacia do Rio 
Cambuí 

Edificações com muitas superfícies 
livres 

6,07 18,8 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

2,63 8,17 

Edificações muito densas 0,43 1,33 

Edificações não muito densas 0,90 2,80 

Matas, parques, campos e etc 22,17 68,8 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Figura 6.87 - Mapeamento do tipo de ocupação do solo do Distrito Ferraria. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 6.81 - Tipo de ocupação do solo urbano nas microbacias urbanas do Distrito de Ferraria. 

Tipo de Ocupação do Solo Urbano nas Microbacias Urbanas do Distrito de Ferraria 

Microbacias Classes de uso km² (%) 

Microbacia A 

Edificações com Muitas Superfícies Livres 0,27 7,83 

Edificações com Poucas Superfícies Livres 0,23 6,67 

Matas, Parques e Campos de Esporte 2,95 85,51 

Microbacia B 

Edificações com Muitas Superfícies Livres 0,21 6,27 

Edificações com Poucas Superfícies Livres 0,05 1,49 

Matas, Parques e Campos de Esporte 3,09 92,24 

Microbacia C 

Edificações com Muitas Superfícies Livres 0,05 12,82 

Edificações com Poucas Superfícies Livres 0,03 7,69 

Matas, Parques e Campos de Esporte 0,31 79,49 

Microbacia D  

Edificações com Muitas Superfícies Livres 0,06 17,65 

Edificações com Poucas Superfícies Livres 0,07 20,59 

Matas, Parques e Campos de Esporte 0,21 61,76 

Microbacia E 

Edificações com Muitas Superfícies Livres 0,35 49,30 

Edificações com Poucas Superfícies Livres 0,17 23,94 

Matas, Parques e Campos de Esporte 0,19 26,76 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Partes integrantes dos métodos de transformação de chuva em vazão, são os métodos 

de separação do escoamento. As águas pluviais, ao atingirem a superfície terrestre, têm dois 

caminhos principais a seguir:  infiltrar no solo ou escoar superficialmente. Para determinação 

da parcela das alturas precipitadas, que escoam superficialmente, foram desenvolvidos 

diversos métodos de estimativa. Os mais conhecidos são: 

 Coeficiente de run off; 

 Índice Ø; 

 SCS (Soil Conservation Service); 

 Horton;  

 Green& Ampt; 

 IPH II. 

Para microdrenagem urbana, o método mais utilizado é o do Coeficiente de Run off, 

que consiste na utilização de valores tabelados de relação entre escoamento superficial e 

volume precipitado. Por exemplo, um Coeficiente de Run off de 0,90 significa que 90% da 

precipitação são escoadas, superficialmente, e somente 10% são computados como 

infiltração ou perdas iniciais. É um método bastante simples e que não considera perdas por 

evapotranspiração, acumulação em depressões da superfície. 

Este método de separação do escoamento é utilizado juntamente com um método de 

transformação de chuva em vazão denominado de Método Racional. A literatura técnica 

especializada preconiza que ele seja utilizado para áreas com até 5 km², o que engloba a 
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microdrenagem. Para áreas maiores, o método apresenta resultados irreais, superestimando 

a vazão de pico do hidrograma.  

Wilkens (1978) apresentou uma tabela com proposição de valores de coeficiente de 

run off (C), conforme a Tabela 6.82. 

 

Tabela 6.82 - Sugestão de valores de Coeficiente de Run Off. 

Sugestão de valores de Coeficiente de Run Off. 

ZONAS Run Off 

Edificação muito densa: Partes centrais, densamente construídas de uma 
cidade com ruas e calçadas pavimentadas. 

0,70 - 0,95 

Edificação não muito densa: partes adjacentes 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 e 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: parte de arrebaldes e subúrbios com 
pequena densidade de construção 

0,10 - 0,25 

Matas, parques e campos de esporte: partes rurais, áreas verdes, 
superfícies arborizadas, parques ajardinados, campos de esporte sem 
pavimentação. 

0,05 - 0,20 

Fonte: Wilkens, 1978. 

 

Assim como o coeficiente de run off, os demais métodos de separação do escoamento 

têm suas potencialidades e limitações. O índice Ø, por exemplo, admite uma infiltração 

constante. Isto somente acontecerá para chuvas de pequena duração sobre solos com alta 

condutividade hidráulica (arenoso).  

Este cálculo é utilizado para determinar os coeficientes de deflúvio, para as 

microbacias urbanas, ponderando os valores estabelecidos de acordo com o método Run Off. 
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Tabela 6.83 - Coeficientes de Deflúvio para cada microbacia urbana da sede de Campo Largo – 
Sub-bacia Itaqui. 

Tipo de Ocupação do Solo Urbano nas Microbacias Urbanas de Campo Largo – Sub-bacia 
Itaqui 

Microbacias Classes de uso km² (%) 
Run 
Off 

Run off 
Microbacia 

Microbacia 
A 

Edificações com muitas superfícies 
livres 

0,57 
3,5
4 

40 

0,11 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

0,13 
0,7
9 

55 

Edificações muito densas     90 

Edificações não muito densas     65 

Matas, parques, campos e etc 
15,3

9 
95,
7 

10 

Microbacia 
B 

Edificações com muitas superfícies 
livres 

0,39 
5,4
5 

40 

0,13 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

0,16 
2,2
5 

55 

Edificações muito densas     90 

Edificações não muito densas 0,01 
0,1
1 

65 

Matas, parques, campos e etc 6,60 
92,
2 

10 

Microbacia 
C 

Edificações com muitas superfícies 
livres 

2,27 
31,
4 

40 

0,26 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

0,87 
14,
7 

55 

Edificações muito densas 0,03 
0,4
3 

90 

Edificações não muito densas 0,15 
13,
9 

65 

Matas, parques, campos e etc 3,92 
54,
1 

10 

Microbacia 
D  

Edificações com muitas superfícies 
livres 

0,34 
24,
8 

40 

0,20 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

0,09 
6,5
3 

55 

Edificações muito densas     90 

Edificações não muito densas     65 

Matas, parques, campos e etc 0,95 
68,
6 

10 

Microbacia 
E 

Edificações com muitas superfícies 
livres 

1,67 
18,
3 

40 

0,21 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

1,03 
1,1
3 

55 

Edificações muito densas 0,05 
0,5
2 

90 

Edificações não muito densas 0,02 
0,0
3 

65 

Matas, parques, campos e etc 6,36 
69,
6 

10 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 6.84 - Coeficientes de Deflúvio para cada microbacia urbana da sede de Campo Largo – 
Sub-bacia Rio Verde. 

Tipo de Ocupação do Solo Urbano nas Microbacias Urbanas de Campo Largo Sub-bacia Rio Verde 

Microbacias Classes de uso km² (%) Run Off 
Run off 

Microbacia 

Microbacia A 

Edificações com muitas superfícies 
livres 

1,27 10,2 40 

0,14 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

0,18 1,44 55 

Edificações muito densas     90 

Edificações não muito densas     65 

Matas, parques, campos e etc 10,99 88,3 10 

Microbacia B 

Edificações com muitas superfícies 
livres 

0,36 3,00 40 

0,11 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

    55 

Edificações muito densas     90 

Edificações não muito densas     65 

Matas, parques, campos e etc 11,52 97,0 10 

Microbacia C 

Edificações com muitas superfícies 
livres 

0,70 3,05 40 

0,12 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

0,23 1,00 55 

Edificações muito densas     90 

Edificações não muito densas 0,09 0,38 65 

Matas, parques, campos e etc 21,89 95,6 10 

Microbacia D 

Edificações com muitas superfícies 
livres 

0,80 4,57 40 

0,12 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

0,25 1,45 55 

Edificações muito densas     90 

Edificações não muito densas 0,01 0,07 65 

Matas, parques, campos e etc 16,46 93,9 10 

Microbacia E 

Edificações com muitas superfícies 
livres 

1,48 7,35 40 

0,13 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

0,26 1,27 55 

Edificações muito densas 0,01 0,06 90 

Edificações não muito densas 0,14 0,71 65 

Matas, parques, campos e etc 18,20 90,6 10 

Microbacia do Rio 
Cambuí 

Edificações com muitas superfícies 
livres 

6,07 18,8 40 

0,22 

Edificações com poucas superfícies 
livres 

2,63 8,17 55 

Edificações muito densas 0,43 1,33 90 

Edificações não muito densas 0,90 2,80 65 

Matas, parques, campos e etc 22,17 68,8 10 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 6.85 - Coeficientes de Deflúvio para cada microbacia urbana do Distrito de Ferraria. 

Tipo de Ocupação do Solo Urbano nas Microbacias Urbanas do Distrito de Ferraria 

Microbacia
s 

Classes de uso km² (%) 
Run 
off 

Run off 
Microbacia 

Microbacia 
A 

Edificações com Muitas Superfícies 
Livres 

0,2
7 

7,83 40 

0,15 
Edificações com Poucas Superfícies 
Livres 

0,2
3 

6,67 55 

Matas, Parques e Campos de Esporte 
2,9
5 

85,5
1 

10 

Microbacia 
B 

Edificações com Muitas Superfícies 
Livres 

0,2
1 

6,27 40 

0,13 
Edificações com Poucas Superfícies 
Livres 

0,0
5 

1,49 55 

Matas, Parques e Campos de Esporte 
3,0
9 

92,2
4 

10 

Microbacia 
C 

Edificações com Muitas Superfícies 
Livres 

0,0
5 

12,8
2 

40 

0,17 
Edificações com Poucas Superfícies 
Livres 

0,0
3 

7,69 55 

Matas, Parques e Campos de Esporte 
0,3
1 

79,4
9 

10 

Microbacia 
D 

Edificações com Muitas Superfícies 
Livres 

0,0
6 

17,6
5 

40 

0,25 
Edificações com Poucas Superfícies 
Livres 

0,0
7 

20,5
9 

55 

Matas, Parques e Campos de Esporte 
0,2
1 

61,7
6 

10 

Microbacia 
E 

Edificações com Muitas Superfícies 
Livres 

0,3
5 

49,3
0 

40 

0,36 
Edificações com Poucas Superfícies 
Livres 

0,1
7 

23,9
4 

55 

Matas, Parques e Campos de Esporte 
0,1
9 

26,7
6 

10 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

6.4.9 Método para Vazão de Pico 

O método mais comum para a determinação da vazão de projeto de bacias naturais é 

a partir de procedimentos estatísticos. Já, para o cálculo de vazão de projeto para pequenas 

bacias, são aplicados modelos de transformação chuva-vazão (ou indiretos), nos quais, a 

vazão é calculada a partir das chuvas.  Para o uso desse modelo, a bacia precisa ter as 

seguintes características: 

 A bacia deve ter características físicas homogêneas; 

 Em toda a área de drenagem da bacia, a precipitação deve ser uniforme. 

Os métodos de transformação chuva-vazão são mais recomendados no cálculo de 

vazão de projeto de pequenas bacias (Fendrich, 2008).  

O método racional é, certamente, o mais difundido para a determinação de vazões de 

pico em pequenas bacias hidrográficas. A simplicidade de aplicação e os resultados obtidos, 

geralmente satisfatórios, são responsáveis pela sua grande aceitação, desde que utilizado 
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dentro das condições de validade. É recomendado para bacias sem maior complexidade, que 

tenham até 2 a 5 km² de área de drenagem (TUCCI, 1993; PINTO et al.,1973). A fórmula, a 

seguir, apresenta a forma de calcular a vazão de pico pelo Método Racional: 

(2)   

 

Onde: 

Q – vazão de projeto (m³/s); 

i – intensidade máxima da chuva sobre toda a área drenada (mm/h); 

C – coeficiente de escoamento superficial (adimensional); 

A – área de drenagem (km²). 

Os valores do coeficiente C, no Método Racional, referem-se ao coeficiente de 

escoamento superficial, que é convencionado de acordo com as características fisiográficas 

da bacia. Esses valores foram mostrados nas Tabelas 6.83, 6.84 e 6.85. 

6.4.10 Chuvas Intensas 

O atual Instituto das Águas do Paraná, antiga SUDERHSA (Superintendência de 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental), realizou um estudo (Figura 

1.77), onde há diversas equações de chuvas elaboradas para o Estado do Paraná. Dentro 

desta realidade, considerando a não existência de uma equação de chuva elaborada 

especificamente para o Município de Campo Largo, optou-se por utilizar a equação de chuva 

desenvolvida para o Município de Curitiba. A distância equivalente de 10 km entre as cidades 

facilitou a utilização da equação, dada a semelhança climática entre os dois municípios. 

A equação de chuva utilizada para o estudo é representada pela seguinte fórmula: 

 

𝑖 =  
3221,07

(𝑡 + 26)1,01
∗ 𝑇𝑟0,258 

de: 

𝑖 ∶ Intensidade da precipitação (mm/h); 

𝑡 ∶ Tempo de duração da tormenta (minutos); 

𝑇𝑟: Tempo de Retorno (ano). 

3,6

AiC
Q
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Figura 6.88 - Equação de chuvas para as regiões do Estado do Paraná – SUDERHSA. 

 
  Fonte: SUDERHSA, 1998. 
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A partir da equação das chuvas proposta para o Município de Curitiba, foi possível 

calcular a intensidade das chuvas tanto para o Município de Campo Largo, como para o 

Distrito de Ferraria.  

 

Tabela 6.86 - Intensidades de chuva calculadas para as microbacias urbanas da sede de 
Campo Largo – Sub-bacia Itaqui. 

Avaliação das microbacias urbanas de Campo Largo – Sub-bacia Itaqui 

Microbacias urbanas 
Tempo de 

Concentração (min)  

Precipitações (mm)  

5 anos 10 anos 25 anos 50 anos 100 anos 

Microbacia A 84,72 35,88 41,71 50,88 59,14 68,74 

Microbacia B 66,09 44,43 51,65 63,01 73,23 85,12 

Microbacia C 60,82 47,58 55,30 67,46 78,41 91,14 

Microbacia D 31,94 76,06 88,40 107,85 125,35 145,70 

Microbacia E 50,79 54,86 63,76 77,79 90,41 105,09 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Tabela 6.87 - Intensidades de chuva calculadas para as microbacias urbanas da sede de 
Campo Largo – Sub-bacia Rio Verde. 

Avaliação das microbacias urbanas de Campo Largo – Sub-bacia Rio Verde 

Microbacias urbanas 
Tempo de 

Concentração (min)  

Precipitações (mm)  

5 anos 10 anos 25 anos 50 anos 100 anos 

Microbacia A 58,02 49,42 57,44 70,08 81,45 94,67 

Microbacia B 78,35 38,44 44,68 54,50 63,35 73,63 

Microbacia C 90,84 33,71 39,18 47,80 55,56 64,58 

Microbacia D 85,12 35,73 41,53 50,67 58,89 68,45 

Microbacia E 62,42 46,58 54,14 66,05 76,77 89,23 

Microbacia Rio Cambuí 151,22 20,79 24,17 29,48 34,27 39,83 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Tabela 6.88 - Intensidades de chuva calculadas para as microbacias urbanas do Distrito de 
Ferraria. 

Avaliação das microbacias urbanas da sede do Distrito de Ferraria. 

Microbacias urbanas 
Tempo de 

Concentração (min)  

Precipitações (mm)  

5 anos 10 anos 25 anos 50 anos 100 anos 

Microbacia A 28,19 86,51 103,45 131,04 156,70 187,39 

Microbacia B 25,20 91,62 109,56 138,77 165,95 198,44 

Microbacia C 14,76 115,34 137,93 174,72 208,93 249,84 

Microbacia D 13,16 120,11 143,62 181,93 217,55 260,15 

Microbacia E 15,83 112,37 134,37 170,20 203,53 243,39 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

A intensidade da precipitação indica a quantidade (altura) precipitada, em determinado 

tempo. Já o conceito de Tempo de retorno (Tr) pode ser expresso como o “número médio de 
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anos em que, para a mesma duração de precipitação, uma determinada intensidade 

pluviométrica é igualada ou ultrapassada apenas uma vez” (NBR 10.844).  

O tempo de duração da tormenta foi adotado como, correntemente, ocorre na 

drenagem urbana, sendo igual ao tempo de concentração da seção analisada da bacia. Ou 

seja, para o cálculo das vazões de cada microbacia, serão utilizadas as intensidades de 

precipitação apresentados nas Tabelas 6.86, 6.87 e 6.88. 

Abaixo, seguem as tabelas com as vazões de contribuição de cada microbacia urbana 

do Município de Campo Largo, e para cada microbacia urbana do Distrito de Ferraria. 

 

Tabela 6.89 - Estimativa das vazões de cheias para as microbacias urbanas da sede de Campo 
Largo – Sub-bacia Itaqui. 

Avaliação das Microbacias urbanas do Município de Campo Largo – Sub-bacia Itaqui. 

Microbacias 
Área 
(km²)  

Coeficiente de 
Deflúvio (C)  

Vazões para os tempos de Retorno (m³/s) 

5 anos 10 anos 25 anos 50 anos 100 anos 

Microbacia A 16,08 0,11 18,30 21,27 25,95 30,17 35,06 

Microbacia B 7,16 0,13 11,23 13,06 15,93 18,51 21,52 

Microbacia C 7,24 0,26 25,17 29,26 35,70 41,49 48,23 

Microbacia D 1,38 0,20 5,94 6,91 8,43 9,80 11,39 

Microbacia E 9,14 0,21 27,98 32,52 39,68 46,12 53,61 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Tabela 6.90 - Estimativa das vazões de cheias para as microbacias urbanas da sede de Campo 
Largo – Sub-bacia Rio Verde. 

Avaliação das Microbacias urbanas do Município de Campo Largo – Sub-bacia Rio Verde. 

Microbacias 
Área 
(km²)  

Coeficiente de 
Deflúvio (C)  

Vazões para os tempos de Retorno (m³/s) 

5 anos 10 anos 25 anos 50 anos 100 anos 

Microbacia A 12,44 0,14 12,49 14,52 17,72 20,59 23,93 

Microbacia B 11,88 0,11 20,34 23,64 28,84 33,52 38,96 

Microbacia C 22,91 0,12 2,64 3,06 3,74 4,34 5,05 

Microbacia D 17,52 0,12 18,23 21,19 25,85 30,04 34,92 

Microbacia E 20,08 0,13 11,77 13,69 16,70 19,41 22,56 

Microbacia Rio Cambuí 32,2 0,22 11,00 12,79 15,60 18,13 21,08 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 6.91 - Estimativa das vazões de cheias para as microbacias urbanas do Distrito Ferraria. 

Avaliação das Microbacias urbanas da Sede do Distrito Ferraria 

Microbacias 
Área 
(km²)  

Coeficiente de 
Deflúvio (C)  

Vazões para os tempos de Retorno (m³/s) 

5 anos 10 anos 25 anos 50 anos 100 anos 

Microbacia A 3,45 0,15 12,72 15,22 19,27 23,05 27,56 

Microbacia B 3,35 0,13 11,08 13,25 16,79 20,08 24,01 

Microbacia C 0,39 0,17 2,12 2,54 3,22 3,85 4,60 

Microbacia D  0,34 0,25 2,84 3,39 4,30 5,14 6,14 

Microbacia E 0,71 0,36 16,53 19,76 25,03 29,94 35,80 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

É possível, também, relacionar as três variáveis (intensidade, duração e frequência). 

A Figura 6.89 apresenta a variação da intensidade, em função do Tempo de retorno e da 

duração da precipitação para o Município de Campo Largo, a mesma relação é apresentada 

na Figura 1.79 para o Distrito de Ferraria. Sendo possível visualizar, nas duas figuras, a 

diminuição da intensidade da chuva, em decorrência da duração do tempo. Ou seja, chuvas 

muito intensas tendem a apresentar pouco tempo de duração. 

 

Figura 6.89 - Gráfico da relação: Tempo de Duração x Intensidade para Campo Largo. 

 
           Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Figura 6.90 - Gráfico da relação: Tempo de Duração x Intensidade para Ferraria. 

 
                 Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Na região de Campo Largo, de acordo com o sistema de serviço disponibilizado pela 

Agência Nacional de Água (ANA), o HIDROWEB, observou-se que o município é monitorado 

por uma estação pluviométrica, esta de responsabilidade do Instituto das Águas do Paraná. 

É o próprio instituto que operacionaliza a estação. 

Mediante análise dos dados contidos no sistema citado, foi possível elaborar um 

estudo sobre a pluviosidade no município, que levou em consideração o intervalo de tempo 

entre os anos de 1991 a 2011. A análise pode ser observada nas Tabelas 6.92 a 6.93. 

A Figura 6.91 apresenta o quantitativo do total precipitado mensalmente, no espaço 

de tempo analisado. A última linha registra a média da precipitação mensal durante o período 

estudado. Já a Figura 6.92 demonstra as precipitações máximas mensais, ou seja, foram 

selecionados os valores dos dias que apresentaram a maior precipitação, em cada mês. A 

última linha dessa tabela exibe as precipitações máximas para todo o período analisado (1991 

a 2011). 

De acordo com dados referentes à estação pluviométrica cód.02554005, utilizada para 

obtenção dos dados para realizar o estudo hidrológico, observou-se que, durante o intervalo 

de tempo entre 1/1/1991 a 1/12/2011, os índices de precipitação verificados, no município, 

apresentam-se basicamente todos dentro dos valores calculados para as intensidades de 

chuva do Município de Campo Largo. 
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Tabela 6.92- Análise das precipitações mensais em Campo Largo (1991 - 2011). 

Avaliação das precipitações mensais (1991 - 2011) – Campo Largo. 

ano/mês jan 
(mm) 

fev 
(mm) 

mar 
(mm) 

abr 
(mm) 

mai 
(mm) 

jun 
(mm) 

jul 
(mm) 

ago 
(mm) 

set 
(mm) 

out 
(mm) 

nov 
(mm) 

dez 
(mm) 

1991 336,7 82,6 165,7 131,8 75,2 282,7 47,4 33,8 102,2 122,6 116 354,9 

1992 39,7 200,3 263,4 184,4 557,3 134,7 181 159 135,7 176,4 143,9 104,1 

1993 199,7 142,5 143,8 61,6 430,9 190,5 208,3 2 213,7 185,7 135,2 128,9 

1994 106,1 222,1 57 199,3 226,3 299,2 98,4 21,3 101,9 332,1 211,6 182,6 

1995 286 107,5 207,1 146 22,3 128,8 93 35,2 112,9 269,6 103,1 96,8 

1996 173,3 186,1 296,6 90,1 44,3 141,8 33,4 7,5 191,2 558,4 147,9 506,1 

1997 202,6 139,6 53,5 27,7 284,9 208,9 79,8 195,8 286,4 331,4 385,7 95,6 

1998 98,6 309 213,1 441,7 221 96 50,8 339,5 318,5 464,9 42 176 

1999 257,5 203 165,2 197,1 170,1 305,2 109,3 0 121,7 76 65,3 198,6 

2000 232 257,4 150,9 83,4 134,1 171,4 103,8 103,3 193 265 145,4 156,1 

2001 175,7 116,1 99,5 208,3 92,3 140,5 91,2 55,7 88,8 208,7 204,7 142,5 

2002 276,7 66,4 150,6 136,3 454 37,8 54,6 125,5 198 317,8 256,9 173,1 

2003 223,4 188,8 137 134,2 85,3 140,6 119,2 31,2 165,8 306,5 269,4 298,7 

2004 126,7 51,8 35,5 145,3 377,4 134,1 196,2 23,7 70,8 390,3 235,6 109 

2005 242 65 53,9 139,9 307,2 184 95,7 110,2 199,2 443,7 44,6 26,1 

2006 183,5 74,8 260,3 76,1 2,5 86,1 40,9 86 222,4 115,3 277,6 101,7 

2007 184,3 100,4 119,2 292,1 210,9 19,3 117,7 10,7 10,9 125,6 224,5 173,3 

2008 229,6 99,7 129,2 167,8 46 182,1 117 138,7 135,4 287 164,9 58,6 

2009 173 271,2 54,4 117,1 275,7 136,5 139,4 151,8 206,8 348,9 272,2 345 

2010 267,4 149,3 181,1 266,7 93,6 46,7 113,6 19,3 87,5 275 60,7 309,4 

2011 309,1 217,6 89,3 148,4 17,4 75 297,9 231,6 120,3 264,1 184,6 68,2 

Média 205,9 154,8 144,1 161,7 196,6 149,6 113,7 89,6 156,3 279,3 175,8 181,2 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2013 adaptado de HidroWeb (2014). 

Figura 6.91 - Precipitação média mensal em Campo Largo (1991 - 2011). 

 
 Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, adaptado de HidroWeb (2014). 

Tabela 6.93 - Precipitações máximas mensais em Campo Largo (1991 - 2011). 

Avaliação das precipitações máximas mensais em Campo Largo (1991-2011) 

ano/mês 
jan 

(mm) 
fev 

(mm) 
mar 
(mm) 

abr 
(mm) 

mai 
(mm) 

jun 
(mm) 

jul 
(mm) 

ago 
(mm) 

set 
(mm) 

out 
(mm) 

nov 
(mm) 

dez 
(mm) 
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1991 91,4 43,2 44,2 50,4 36,2 106 45,3 23,5 29,6 26,3 95,3 126,4 

1992 36,2 64,5 54,3 38,5 178,6 72,1 36,5 43,7 59,3 57,6 78,5 38,5 

1993 66 31 40,3 29,1 137,8 53,6 93,4 2 45,4 49,7 52,1 56,2 

1994 45,5 65,4 34,2 66,6 67,5 92,3 41 21,3 59 62,4 58,6 50 

1995 53 48 72,1 59,1 14,1 75,3 32,1 35,2 42,6 77,9 61,2 50,5 

1996 34,7 76,6 72,1 36,2 28,5 53,5 17,5 7,5 50,5 136,8 42,2 96,5 

1997 56,5 52,5 19,5 15,3 104,7 115,4 45,3 85,7 72 72 101,5 32,2 

1998 32,5 44,8 78,5 104,8 162,5 43,1 21,5 69,2 124 112,6 15,3 70,2 

1999 45,8 68,1 63,5 105 69 146,6 54,2 0 62,5 35,1 25,5 100,6 

2000 47,7 63 58,2 38,5 36 31,8 34,5 42,6 53 105 55,3 64,5 

2001 53,3 75,2 29,5 88,2 27 63,1 44,4 26,5 41,5 102,2 56 48 

2002 75,3 31,2 101 60 124,5 21,3 18,7 43,1 63,6 115,3 77,1 55,5 

2003 76,5 34,1 33,5 66,5 42,3 61,3 38,5 15,5 56,5 158 89 128 

2004 34 19,5 21,5 58 65,8 56,5 82,2 23,7 64,5 108 46 47,5 

2005 56,5 30 22,4 42,3 120,4 45,7 48,7 60,2 42,5 134,1 20,5 12,5 

2006 29,6 20,5 77,5 46,5 2,5 42 19,5 43,8 61,6 54,3 60,4 24,8 

2007 77,3 41,3 34,5 134 96,3 19,3 52,3 9,7 3,3 31,5 56,3 57,7 

2008 52,5 29,9 61,3 66 23,2 76,2 72,2 50,2 48,6 81,3 98,5 21,5 

2009 39,2 88,7 14,9 76 60,5 78,8 65,7 49 89,5 97,3 58,6 66,9 

2010 75,3 99 79,4 66,2 47,3 30,7 32,1 7,5 39,6 94,7 16,3 88,8 

2011 102,5 40,4 57,3 42,5 10,9 30 113,4 95,8 65,5 117,4 104,8 63,5 

Máxima 102,5 99 101 134 178,6 146,6 113,4 95,8 124 158 104,8 128 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, adaptado de HidroWeb (2014). 
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Figura 6.92 -  Precipitação máxima mensal em Campo Largo (1991 - 2011). 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, adaptado de HidroWeb (2014) 

 

6.4.11 Indicadores de drenagem 

Para avaliação da existência e qualidade da prestação de serviços de drenagem e 

manejo de águas pluviais, alguns indicadores, para uma caracterização geral da situação, 

estão relacionados. Eles permitem a identificação da existência do sistema e seu percentual 

de atendimento, assim como de problemas advindos da falta e inadequação da drenagem 

urbana.  

Posteriormente, de acordo com a situação e caracterização deste setor, indicadores 

referentes à manutenção do sistema, limpeza e desobstrução de galerias, podem ser 

incorporados. Da mesma forma, com a implantação e ampliação do sistema de drenagem, 

indicadores podem ser previstos para o monitoramento da qualidade da água resultante do 

sistema de galerias das águas pluviais.  

Através de análises de alguns parâmetros nas saídas dos emissários, como, por 

exemplo, de nitrogênio, fósforo, DBO, sólidos totais, dentre outros, é possível obter uma 

análise qualiquantitativa das regiões com ligações clandestinas na rede pluvial. Assim, os 

indicadores contribuirão para a avaliação da poluição difusa e de problemas com a existência 

de ligações clandestinas de esgoto no sistema de drenagem urbana. 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 429 

No entanto, no Município de Campo Largo, observou-se a inexistência de informações e/ou 

banco de dados, em variedade e quantidade capazes de fornecer indicadores necessários para medir a 

evolução e a qualidade dos serviços prestados. 

6.4.12 Análise dos indicadores Epidemiológicos 

O descaso e a ausência de investimentos no setor de saneamento comprometem a 

qualidade de vida da população e do meio ambiente. Enchentes, lixo, contaminação dos 

mananciais, esgoto a céu aberto propagam doenças como leptospirose, hepatite viral, 

meningite, dengue, que resultam em milhares de mortes anuais, especialmente de crianças, 

apresentam uma íntima relação.  

Diante deste quadro, foi criada a Lei 11.445/2007, que orienta um expressivo esforço, 

para realizar uma prestação de serviços de saneamento de melhor qualidade e uma das 

premissas deste esforço é a elaboração de um bom Plano de Saneamento. 

Segundo dados repassados pela Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária de Campo 

Largo é possível apresentar o quantitativo de doenças vinculadas à falta de saneamento para 

os anos de 2.012 e 2.013, por bairro. 
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Figura 6.93- Incidência de Doenças Relacionadas à Falta de Saneamento. 

Avaliação das Doenças vinculadas com a Ausência de Saneamento no Município de Campo 
Largo. 

Bairros 

Registros de Deonças ocasionadas em 
2012 

Registros de Deonças ocasionadas em 
2013 Tot

al Leptospir
ose 

LT
A 

Hepatite 
Viral 

Mening
ite 

Deng
ue 

Leptospir
ose 

LT
A 

Hepatite 
Viral 

Mening
ite 

Deng
ue 

Jd Guarany     1     1         2 

Vila Elizabete                     0 

Vila Bancária       1             1 

Jd Florestal         1           1 

Vila São Luis       1           1 2 

Águas Claras                     0 

Bateias 1   1               2 

Botiatuva     1               1 

Campo do Meio                     0 

Centro     1 3   1   2     7 

Partênope                     0 

Ferrari                 1   1 

Ferraria     3 1         1   5 

Guabiroba                     0 

Itaqui           1         1 

Jd Bela Vista                     0 

Jd Busmayer                     0 

Jd Itaqui     1               1 

Nova Trento                     0 

Jd Paraíso                     0 

Rivabem 1         2     1   4 

Lot Miranda                     0 

Pop Nova                     0 

São Pedro                     0 

São Silvestre     1               1 

Taquaral                     0 

Vila Glória                     0 

Vila Nova 1                   1 

Boa Vista                     0 

Jd Rondinha                 1   1 

Jd Camélias                     0 

Cercadinho     1               1 

Rondinha 1             1     2 

São Vicente       2             2 

Bom Jesus                     0 

Jd Meliane     4               4 

Jd das Acácias                     0 

São Marcos                     0 

Jd Lise                     0 

Núcleo Hab 
Abranches 

                    0 

Jd Céu Azul       1             1 

Aparecida       1             1 

Jd das Américas       1             1 

Vila Conceição       1             1 

Colônia Revier                 1   1 

Francisco Gorski     1           1   2 
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Cahiva                     0 

Jd Guarany                     0 

Vila de Lourdes                     0 

Partenope                     0 

Jd esmeralda                     0 

Saad                     0 

Santa Angela                     0 

Vila Pompéia                     0 

Três Córregos 1                   1 

Três Rios                     0 

Lot Miranda                     0 

Mor Bom Jesus                     0 

Caratuva           1         1 

Lot Bieda                     0 

Jd Carmela                 1   1 

Itaboa                     0 

Jd Itália                     0 

Jd Emilia               1     1 

Jd Mariano               1     1 

Jd Social               2     2 

Lot São Francisco 
de Assis 

1             1     2 

Lot São Gerônimo               1     1 

Vila Dom Pedro                     0 

Jd Alvorada                     0 

Lot Leal                     0 

Dona Fina                     0 

Vila Sta Terezinha 1         1         2 

Cristo Rei           1         1 

Jd Tropical           1         1 

Prata (Itambezinho)           1         1 

Sta Cruz           1         1 

Itaqui                     0 

Vila Sto Antônio                     0 

Fazendinha           2         2 

TOTAL 7 0 15 12 1 13 0 9 7 1 65 

Fonte: Vigilância Sanitária de Campo Largo, 2013. 

 

A Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária possuem um bom controle 

referente à localidade onde cada tipo de doença incide. No entanto, como não há um cadastro 

da rede de drenagem, se torna inviável a elaboração de um mapa síntese, que relacionaria à 

abrangência da rede de drenagem com a incidência de doenças, por bairro. 

6.4.13 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. Estes valores não devem ser tomados como absolutos 

porque a malha urbana pode dispor das mais diferentes configurações. O sistema de 
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macrodrenagem deve ser projetado com capacidade superior ao de microdrenagem, com 

riscos, de acordo com os prejuízos humanos e materiais potenciais (PMPA, 2005). 

Em Campo Largo, pela configuração da drenagem natural, com relativa abundância 

de rios, o sistema de macrodrenagem não conserva, na maior parte dos rios, as configurações 

originais de leitos. Já foi realizado um projeto de engenharia no sistema de macrodrenagem 

do Rio Cambuí, que corta a parte com maior adensamento populacional municipal. Com a 

implantação deste projeto, problemas como enchentes e subdimensionamento na estrutura 

de canalização do rio foram sanados em grande parte.  

Algumas áreas ribeirinhas apresentam ocupações irregulares, maximizando os 

problemas nos leitos dos rios. Os rios, geralmente, têm dois leitos: o leito menor, onde a água 

escoa na maior parte do tempo; e o leito maior, que pode ser inundado, conforme a 

intensidade das chuvas. O impacto, devido à inundação, ocorre quando a população ocupa o 

leito maior do rio, ficando sujeita a enchentes (PMPA, 2005). 

6.4.14 Microdrenagem 

O Município de Campo Largo apresenta dispositivos de microdrenagem apenas em 

alguns pontos. De acordo com as informações cedidas pelos técnicos da prefeitura, observou-

se que o município carece, tanto de um cadastro da rede existente de microdrenagem, como 

precisa ampliar a implantação de dispositivos para coleta das águas pluviais. 

Campo Largo, principalmente o Distrito de Ferraria, registra problemas decorrentes da 

falta de pavimentação que, além de contribuir para a sedimentação das galerias pluviais, 

impede o manejo correto das águas pluviais, com a utilização dos dispositivos de 

microdrenagem, como: sarjetas, grades, bocas de lobo. O município deve continuar dando 

ênfase à execução de projetos de pavimentação, bem como a implantação, em quantidade 

suficiente, dos dispositivos mencionados. 

A existência de um cadastro das redes pluviais se faz extremamente importante, para 

a avaliação dos coletores principais. Foi realizada, juntamente com a equipe técnica da 

prefeitura, a identificação dos principais problemas advindos do subdimensionamento e 

inexistência de rede. 

Questões sobre os pontos de enchentes, inundações e movimentação de massa foram 

apresentados pela Defesa Civil e discutidos em reunião com a equipe técnica da empresa 

DRZ, no dia 11/3/2014. Ficou definido que seria apresentado, pela Empresa DRZ, um arquivo 

com a espacialização de todas estas áreas, para que, posteriormente, os técnicos da 

Secretaria de Desenvolvimento pudessem avaliar e verificar a necessidade de inserir mais 

pontos com problemas de drenagem urbana. Este arquivo foi enviado aos técnicos da 

prefeitura e a empresa encontra-se no aguardo dessas informações, para atualizar as 

informações contidas no mapa. 
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Levando em consideração os componentes do sistema de microdrenagem urbana, 

podem-se considerar as vias públicas e, consequentemente, as sarjetas, uma das partes mais 

significativas do escoamento superficial das águas pluviais, uma vez que a maioria das águas, 

que precipita nos lotes, vai para estas vias e escoam para as captações (bocas de lobo) e, 

em seguida, para os cursos d’água. A inexistência de pavimentação em algumas ruas dificulta 

a implantação dos dispositivos de captação das águas pluviais. 

As informações acerca do subdimensionamento da rede foram repassadas pela 

Secretaria Municipal de Obras, para ser diagnosticado. Quanto às deficiências possíveis, elas 

surgem por falta de manutenção (acúmulo de materiais dentro da galeria, o que diminui a área 

molhada do tubo e aumenta o seu coeficiente de rugosidade), ou mesmo, por 

subdimensionamento, que favorece a deposição de sólidos e a obstrução das redes.  

De acordo com os técnicos da Secretaria responsável pelo sistema de drenagem e 

manejo das águas pluviais, o município não possui mecanismos para verificar a existência de 

ligações de esgoto na rede de drenagem. Este tipo de ligação irregular acarreta na 

contaminação dos corpos receptores, libera odores e causa a proliferação de vetores nas 

galerias de águas pluviais. Devido ao baixo índice de cobertura de esgoto e visitas in loco é 

possível afirmar a existência dessas ligações, mas devido à ausência de um cadastro da rede 

torna-se inviável quantificar.  

Devem ser estudados diversos traçados de rede de galerias, considerando os dados 

topográficos existentes e o pré-dimensionamento hidrológico e hidráulico. A definição da 

concepção inicial é mais importante para a economia global do sistema do que os estudos 

posteriores de detalhamento do projeto e de especificação de materiais. Esse trabalho deve 

se desenvolver simultaneamente ao plano urbanístico das ruas e das quadras, pois, caso 

contrário, ficam impostas, ao sistema de drenagem, restrições que demandam, sempre, 

custos maiores. O sistema de galeria deve ser planejado de forma homogênea, 

proporcionando, para todas as áreas, condições adequadas de drenagem. 

O recobrimento mínimo da rede deve ser de um metro (1 m) sobre a geratriz superior 

do tubo. Além disso, deve possibilitar a ligação das canalizações de escoamento 

(recobrimento mínimo de 0,60 m) das bocas de lobo. 

Apesar do relativo avanço nos investimentos em infraestrutura na cidade de Campo 

Largo, existe uma grande dificuldade em monitorar o funcionamento da drenagem urbana, 

especialmente a microdrenagem, que padece de entupimento, em frequentes prejuízos ao 

poder público e à população. 

Estes entupimentos podem causar umidade na base do pavimento, danificando e 

prejudicando o pavimento asfáltico, com risco de contaminar o solo, além de causar 

inundações. 
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Segundo a Secretaria Municipal de Obras de Campo Largo, não há um cronograma 

de limpeza e desobstrução de galerias de águas pluviais. Atualmente, o procedimento de 

limpeza das redes e das bocas de lobo ocorre de maneira pontual, à medida que se tornam 

evidentes as precariedades dessa natureza. 

Esta atual situação do sistema de drenagem mostra a carência municipal em relação 

às técnicas de manejo das águas pluviais, fazendo-se necessário a obtenção de novas 

técnicas e tecnologias mais atualizadas, disponíveis no mercado. 

O dimensionamento de uma rede de águas pluviais é baseado nas etapas de 

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

dimensionamento da rede de condutos e dimensionamento das medidas de controle (PMPA, 

2005). 

O sistema de drenagem é composto de uma série de unidades e dispositivos 

hidráulicos com terminologia própria e cujos elementos mais frequentes são assim 

conceituados (Fernandes, 2002): 

 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 de 

concreto argamassado, ou concreto extrusado, cuja face superior situa-se 

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 - canais de seção triangular situados nos pontos baixos ou nos 

encontros dos leitos viários das vias públicas. São destinados a conectar 

sarjetas ou encaminhar efluentes destes 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; 
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 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; 

 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. 

6.4.15 Análise das deficiências no sistema de drenagem das águas pluviais de 

Campo Largo 

Através das informações repassadas pelos técnicos da Secretaria Municipal de Obras, 

foi gerado um mapa para apresentar os locais com maiores ocorrências de enchentes e onde 

são mais incidentes as deficiências do sistema de drenagem das águas pluviais, tanto na sede 

urbana do município, como nos distritos. 

As dificuldades identificadas na sede urbana de Campo Largo (Figura 1.82) 

apresentam-se bem distribuídas. A maioria delas refere-se a inundações causadas pelo 

subdimensionamento da rede de drenagem combinados a fortes precipitações ou mesmo 

ocupação em áreas irregulares (leito maior de rios). Outras deficiências vinculadas à 

drenagem urbana das águas pluviais são as formas erosivas presentes na área urbana da 

sede municipal, decorrentes da não instalação de dissipadores de energia, nos pontos de 

lançamento de água da rede de drenagem. Vale destacar que o município possui uma 

fragilidade natural no solo, principalmente próximo a encostas onde, frequentemente, ocorrem 

fenômenos de movimentação de massa, pondo em risco a integridade física de alguns 

moradores da região.  

A antiga SUDERHSA, atual Instituto das Águas do Paraná desenvolveu em 2002, com 

horizonte de planejamento de 20 anos o Plano Diretor de Drenagem Para a Bacia do Rio 

Iguaçu Na Região Metropolitana de Curitiba. Esse estudo apresentou as áreas de riscos de 

inundação ao longo da rede de macrodrenagem da bacia do Rio Itaqui em Campo Largo. 
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Elaborado por meio de da interpolação da modelagem hidrológica, cotas de cheias, Tempo 

de Retorno (TR) e Modelo Digital de Terreno (MDT).  

As imagens a seguir apresentam os TR utilizados pela SUDERHSA para simular as 

cotas de cheias e definir o mapeamento das áreas de riscos de inundação em Campo Largo. 

As imagens apresentam três cenários distintos: atual (A10 e A25), tendencial (T10 e T25) e 

dirigido (T10 e T25). 
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Figura 6.94 – Cotas de cheias simuladas da Bacia do Rio Itaqui em Campo Largo. 
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                   Fonte: Plano Diretor de Drenagem Para a Bacia do Rio Iguaçu Na Região Metropolitana de 
Curitiba, 2002. 

 

Outras deficiências vinculadas à drenagem urbana das águas pluviais são as formas 

erosivas presentes na área urbana da sede municipal, decorrentes da não instalação de 

dissipadores de energia, nos pontos de lançamento de água da rede de drenagem. Vale 

destacar que o município possui uma fragilidade natural no solo, principalmente próximo a 

encostas onde, frequentemente, ocorrem fenômenos de movimentação de massa, pondo em 

risco a integridade física de alguns moradores da região.  
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Figura 6.95 - Problemas na rede de drenagem de Campo Largo. 

 
  Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

Outra questão refere-se à ocupação urbana que afetou as nascentes, resultando na 

canalização de cursos d’água, alterando a dinâmica natural de escoamento. A canalização do 

rio provoca o aumento da velocidade de escoamento da água, provocando aumento dos picos 
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de vazão, impactando as áreas mais à jusante. A canalização de alguns corpos hídricos está 

conectada ao sistema de drenagem urbana do município, comprometendo o bom 

funcionamento da rede de drenagem. 

Atualmente, as nascentes são consideradas Áreas de Preservação Permanente, 

conforme a Lei Nº 12.651/2012, não sendo permitido qualquer tipo de uso, em um raio de 50 

metros ao redor das nascentes. Entretanto, a Lei 7.803 de 1989, legislação que instituiu as 

Áreas de Preservação Permanente ao redor de nascentes, é posterior à fundação do 

Município de Campo Largo, instalado em 23 de fevereiro de 1971. 

Como pode ser observado no mapa a seguir a maioria das ocorrências de desastres 

ambientais como enchentes, alagamentos e deslizamentos (movimentação de massa), 

ocorreram em Áreas de Proteção Ambiental (APAs), Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) e planícies de inundação. Este tipo de ocupação irregular põe em risco à integridade 

física destes moradores, fazendo com que um fenômeno natural de modelagem de relevo, 

como uma movimentação de massa, pode se transformar em tragédia. 

Apenas nesses momentos de tragédias é que nos lembramos da força da natureza. 

Contudo esquecemos que como somos parte integrante da mesma, devemos respeitá-la e 

agir com cautela, isso se faz diariamente com medidas simples como não jogar lixo no chão, 

não desmatar matas ciliares, não ocupar encostas e planícies de inundação, não poluir as 

águas, não deixar prosperar moradias irregulares, etc. 
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Figura 6.96- Ocorrências de Desastres Ambientais 

 
 Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

6.4.15.1 Diagnóstico da situação das redes de galerias pluviais existentes na área 

urbana do Município de Campo Largo e distritos 
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Foram apresentadas deficiências no sistema de drenagem do perímetro urbano da 

sede do município e dos distritos. Vale destacar que distritos e áreas rurais, por conterem 

baixas taxas de solos impermeabilizados, praticamente, não apresentam problemas de 

grande complexidade na área de drenagem. No entanto, devem-se prever projetos de 

microdrenagem, para que não sejam excluídos do planejamento projetado para os próximos 

20 anos. 

As dificuldades variam desde o escoamento das águas pluviais, dada a inexistência 

de dispositivos para captação das águas da chuva, passam por problemas no 

dimensionamento da rede de drenagem, falta de manutenção da rede, acúmulo de 

sedimentos e resíduos advindos das enxurradas, falta de limpeza urbana e vão até problemas 

naturais de fragilidade de solo. Estas precariedades agravam os problemas já existentes, 

principalmente na sede urbana.  

As informações quantitativas e de locação, referentes ao sistema de drenagem de 

Campo Largo e dos distritos, não foram fornecidas, comprometendo a análise. 

6.4.15.1.1 Dissipadores de energia 

 

Segundo a Deliberação nº 086/2005 do DER/PR, dissipador de energia é um 

dispositivo que visa promover a dissipação da energia de fluxos d’água, escoados, através de 

canalizações, de modo a reduzir os riscos dos efeitos de erosão nos próprios dispositivos ou 

nas áreas adjacentes. 

Os dissipadores de energia são recomendados, nos seguintes casos (Ministério das 

Cidades, 2008): 

 Desemboque de galerias, canaletas, bueiros, escadas hidráulicas ou 

canais em rios ou córregos naturais; 

 Transição entre trechos canalizados e não canalizados; 

 Em todos os demais casos, onde houver risco de erosão, por alteração no 

regime antecedente de escoamento. 

 Os tipos usuais de dissipadores são (DER/PR, 2005): 

 Dissipadores sob a forma de berço de pedra argamassada; 

 Dissipadores constituídos por caixas com depósito de pedra argamassada; 

 Dissipadores de concreto providos de dentes; 

 Dissipadores em degraus. 

Durante as visitas realizadas, foi certificada a inexistência de dissipadores de energia, 

em alguns desemboques das galerias, provocando a formação de processos erosivos, o que 

evidencia a urgência na instalação de tais equipamentos.  
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É de suma importância, a realização de um levantamento destes pontos de emissão 

de águas pluviais, para saber suas condições, uma vez que são pontos potenciais de poluição 

difusa, erosão e assoreamento de rios. Qualquer atividade poluidora que ocorrer na área 

urbana e tiver seus resíduos carreados, através da drenagem urbana, estes serão 

depositados nos corpos d’água receptores. 

A medida mais eficaz para atenuar problemas dessa natureza é a educação ambiental, 

que deve sensibilizar a população da importância dos dispositivos de drenagem urbana, evitar 

lançamentos de lixo nas ruas e esgoto doméstico ou industrial nas galerias de águas pluviais. 

Os pontos potenciais de ligação clandestina de esgoto doméstico podem estar localizados 

nas áreas onde inexiste rede de esgoto ou onde ela não está operando.  

As ações de fiscalização, nos casos de ligações clandestinas, tanto de esgoto na rede 

pluvial quanto de águas pluviais na rede de esgoto, devem ser executadas em parceria entre 

a Secretaria Municipal de Obras, Vigilância Sanitária e a concessionária do serviço de água e 

esgoto, no caso, a SANEPAR.  Devem-se mapear estas áreas, para as devidas intervenções. 

Esta ação pode ser facilitada, com a utilização do mapeamento dos emissários finais 

de galerias de águas pluviais. Se, ao realizar a vistoria nos emissários, for identificada a 

presença de esgotos domésticos, é possível saber qual a área de abrangência daquela rede 

pluvial, diminuindo a área de investigação no campo.  
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6.4.15.1.2 Taxa de drenagem 

 

O art. 29, inciso III, da Lei Federal 11.445/07 - Lei do Saneamento Básico – apregoa a 

sustentabilidade econômica e financeira dos serviços de manejo de águas pluviais urbanas, 

na forma de tributo, inclusive de taxas. 

A dificuldade de criar uma taxa sobre os serviços de drenagem é a mesma que 

fulminou a Taxa de Limpeza Pública, em função da necessidade constitucional do serviço ser 

específico e divisível, conforme art. 145, inciso II do CF. 

Neste caso, os técnicos da área tributária da Prefeitura Municipal e da Procuradoria 

Jurídica poderão encontrar fórmulas de cálculo e lançamento para superar tais obstáculos, 

tornando, com isto, o serviço sustentável e eficiente. 

Para nortear esta discussão, o Plano de Saneamento analisou alguns estudos 

realizados sobre este tema (CANSADO, NASCIMENTO & CABRAL, 2005; TUCCI, 2007), 

conforme demonstrado a seguir. 

Os serviços de drenagem possuem características de bens públicos, como a não 

excludência e a não rivalidade. Isto significa que não é possível excluir um agente de seu 

consumo: quando oferecidos os serviços, todos podem e vão obrigatoriamente consumi-los. 

A definição adequada da taxa possibilita que esta cumpra algumas funções, o que 

depende do objetivo a ser alcançado com a receita auferida. Quatro funções principais podem 

ser enumeradas. 

1. Cobrir os custos de produção dos serviços e gerar recursos financeiros extras 

para a sua expansão: visa à sustentabilidade financeira do sistema de 

drenagem. 

2. Fazer adequadamente a ligação entre oferta e demanda, com a sinalização 

para o consumidor do valor dos serviços de drenagem. Esta função está 

associada à eficiência econômica. A cobrança específica pelo uso dos 

sistemas estimula o uso mais “racional” do solo urbano e evita-se a sua 

impermeabilização desnecessária ou excessiva. Há maior consciência 

individual do impacto daquela propriedade nos custos envolvidos na drenagem 

do que em uma cobrança via impostos gerais. 

3. Remunerar o capital utilizado na produção. A receita gerada pela prestação 

dos serviços constitui parte da composição do capital a ser empregado no 

investimento e define a maior ou menor necessidade de recursos financeiros 

complementares. 

4. Ser instrumento de redistribuição de renda (Andrade & Lobão, 1996). No Brasil, 

uma das principais formas de “utilização social” da tarifa ou taxa sobre os 

serviços públicos ocorre por meio da concessão de subsídios dos usuários de 
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maior poder aquisitivo para os de menor, assim como dos grandes para os 

pequenos usuários. 

Se, do ponto de vista econômico e financeiro, a taxa de drenagem apresenta 

funcionalidade, na ótica jurídica, ela atende ao princípio da boa política tributária, que consiste 

em repartir, tanto quanto possível, o ônus com aqueles que se beneficiem do serviço (Bastos, 

1994). Segundo a legislação, serviços prestados para uma pluralidade de pessoas, onde não 

é possível determinar qual seria a mais diretamente aquinhoada, devem ser financiados pelos 

cofres públicos. Por outro lado, se o beneficiário é passível de identificação, deve-se cobrar 

diretamente dele. Esta cobrança pode ser por meio de tarifa ou taxa. 

Na ausência de informações precisas sobre a demanda dos serviços de drenagem e 

sem experiências de medição do consumo individual e a sua cobrança, define-se uma taxa 

equivalente ao custo médio de produção, priorizando o financiamento do sistema. 

Os custos do sistema de drenagem urbana, para fins de financiamento, foram divididos 

em dois: implantação (micro e macrodrenagem) e manutenção (limpeza de bocas-de-lobo e 

redes de ligação, vistorias no canal e recuperação de patologias estruturais). A soma destes 

dois componentes do custo representa o custo total (CT) de prestação dos serviços. O custo, 

em relação ao total da área impermeabilizada da bacia (Cme), é: 

𝐶𝑚𝑒 =  
𝐶𝑇

𝑎𝑖𝑣𝑖𝑎𝑠 +  ∑ 𝑎𝑖𝑗
 

sendo: 

aivias = área impermeabilizada das vias; 

aij = área impermeabilizada do imóvel j; 

aivias + Σaij = parcela do solo impermeabilizada na área coberta pelo sistema de 

drenagem. 

A parcela de solo impermeabilizado é o determinante essencial no 

dimensionamento dos sistemas de drenagem e o grande responsável pela especificidade do 

escoamento urbano, em relação ao escoamento gerado em um ambiente natural. Uma taxa 

incidente sobre a área impermeabilizada, além de cumprir a função de recuperação dos custos 

associados aos serviços, incorpora o componente econômico da cobrança, citado na segunda 

função das taxas. 

A taxa, linear, é definida como: 

Taxa de drenagem = Cme . aij 

sendo: 

Cme = custo médio do sistema por metro quadrado de área impermeável; 

aij = área impermeabilizada do imóvel  

Neste caso, o custo é rateado, segundo as demandas individuais. 
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Os estudos mostram várias possibilidades, para aplicação da taxa de drenagem, 

sendo que a fórmula apresentada acima mostrou-se mais eficiente em todas, porém, é preciso 

realizar uma análise específica no Município de Campo Largo, pois, alguns fatores colocados 

neste estudo podem não ser aplicados. 

Um exemplo disto é a inclusão do custo de implantação do sistema de drenagem na 

fórmula de cálculo da taxa, uma vez que, em Campo Largo, este valor é pago pelo loteador, 

assim, apenas os gastos com manutenção são custeados pelo município. Porém, a inclusão 

desta variável seria necessária, caso os serviços de drenagem urbana fossem concedidos a 

empresas privadas e a implantação ficasse a cargo destas empresas.   

Portanto, deve-se realizar estudo específico e amplo debate para chegar à melhor 

forma de cobrar pelo serviço de drenagem, debatendo, inclusive, a possibilidade de 

terceirização do serviço. 

6.4.16 Considerações gerais da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

Todos os setores do saneamento devem buscar a integralidade de suas atividades e 

componentes, a fim de tornar as ações mais eficazes, alcançando resultados satisfatórios na 

prestação dos serviços de saneamento básico. 

No setor drenagem e manejo de águas pluviais, alguns fatores são fundamentais para 

alcançar a integralidade:  

 Reestruturação e modernização administrativa e operacional na Secretaria 

Municipal de Obras, para que se tenha um planejamento eficaz das 

atividades relacionadas à drenagem, melhorando a estrutura física do setor, 

o quadro funcional, os equipamentos, o repasse de verbas e melhorando o 

atendimento público; 

 Regularização das ocupações e loteamentos irregulares para instalação dos 

equipamentos urbanos necessários e obrigatórios; 

 Atualizações de bases cartográficas e dados sobre chuvas, solos, ocupação 

e uso do solo, que são fatores fundamentais para o correto dimensionamento 

dos sistemas de drenagem, evitando problemas de subdimensionamento 

das redes; 

 Aquisição de equipamentos de última geração para limpeza e manutenção 

das redes de drenagem, garantindo a eficiência e durabilidade dos 

componentes do sistema. 

Porém, a construção, manutenção e ações decorrentes dos sistemas de drenagem 

nos loteamentos/residências são de inteira responsabilidade dos proprietários, que deverão 

manter as condições hidrológicas anteriores à ocupação, promovendo retenção destas águas 

na fonte, estimulando o reuso para fins não potáveis destas águas pluviais, evitando, com 
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isso, problemas gerados pelo aumento da contribuição nas galerias de águas pluviais 

dimensionadas antes destas ocupações. 

Sabe-se, também, pelos problemas citados pela Secretaria Municipal de Obras, 

referentes ao levantamento de deficiências da drenagem urbana, que o sistema de Campo 

Largo, em especial, os dispositivos de microdrenagem, não obedece a um cronograma de 

limpeza. Para evitar transtorno à população e ampliar a vida útil do sistema, é indispensável 

adquirir equipamentos de última geração e capazes de executar, com precisão e eficiência, 

os serviços de manutenção e limpeza das redes. 

Os problemas de subdimensionamento das redes são caracterizados como complexos 

e onerosos, uma vez que envolvem a realização de novos projetos para redimensionar a rede, 

assim como vem acontecendo em Campo Largo, além do alto custo de execução das obras, 

tanto sob o ponto de vista do custo direto, com da remoção da pavimentação, substituição de 

componentes, recolocação de pavimentos, como, também, dos custos indiretos com a 

interdição das referidas áreas. Entretanto, a correta instalação, se for necessária a 

implantação de nova rede, é de extrema importância para o bom funcionamento do sistema. 

Já os locais com a existência de emissários finais das galerias devem ser, 

periodicamente, monitorados. Deve-se efetuar a instalação de dissipadores de energia nos 

pontos de descarga da rede de drenagem, onde ainda não exista, visando à prevenção de 

problemas futuros decorrentes dos processos erosivos nessas áreas. Também, é essencial 

considerar a conservação, bem como o potencial poluidor destes locais, levantando possíveis 

tipos de contaminação. 

Outra carência constatada em Campo Largo é a deficiência da rede de drenagem nos 

distritos. Há necessidade de expansão dos sistemas dessas localidades. Além disso, é 

preciso otimizar a integração entre as ações da Secretaria Municipal de Obras, da SANEPAR, 

da Vigilância Sanitária e a população usuária do sistema de drenagem, melhorando a 

comunicação e relato de problemas, tornando as ações de recuperação mais eficientes. 

Para finalizar o item sobre Drenagem e Manejo das Águas Pluviais, salienta-se a 

importância do banco de dados, iniciado com a construção do SIG, através deste diagnóstico. 

Caberá aos usuários deste sistema, principalmente à própria Prefeitura Municipal de Campo 

Largo, a otimização de seu uso, através de atualização frequente, treinamento e capacitação 

de pessoas, para utilização das ferramentas de geoprocessamento e demais ferramentas de 

análises. 

O conhecimento da quantidade e da qualidade das águas de uma bacia hidrográfica 

são aspectos essenciais na gestão dos recursos hídricos. Para atender a essa premissa, é 

ressaltada a importância de uma rede de monitoramento integrada para Campo Largo. 

Considerando a necessidade de obter mais informações sobre dados pluviométricos e 

fluviométricos, se faz necessário o monitoramento dos recursos hídricos, com a utilização de 
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um banco de dados atualizados com as séries históricas destes. Caso seja de interesse do 

município, é válida a instalação de seções hidrométricas, para um monitoramento e coleta de 

dados mais precisos dos rios municipais. 

Esta disposição permite, quando utilizados modelos estatísticos coerentes, que os 

dados referentes às precipitações e cotas sejam referentes ao município, como um todo, 

prevenindo a ocorrência de maiores prejuízos. Permite, também, com a realização de 

medições de descarga líquida nas seções de medição, a elaboração da equação de curva 

chave. Com esta equação, é possível determinar a vazão instantânea na seção de medição, 

apenas com a cota do rio.  

A instalação de novas estações e a sua localização atendem a interesses de 

monitoramento em nível estadual, ou seja, fazem parte de uma rede de monitoramento para 

análise de dados pluviométricos e fluviométricos em macroescala.   
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7 PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO 

7.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

7.1.1 Cenário de Referência 

Tendo em vista o cenário atual da situação do sistema de abastecimento de água do 

Município de Campo Largo, retratado no Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico 

deste Plano, deve-se considerar algumas variáveis para o alcance do cenário de referência 

do SAA, que busca a universalização dos serviços. 

Para o sistema de abastecimento de água, a universalização, entendida como a 

ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico, 

demandará alguns investimentos, uma vez que o sistema não se encontra totalmente 

defasado, já atendendo toda a população da zona urbana, e parte dos distritos. O cenário de 

referência (universalização) é alcançado então, quando todas as deficiências do sistema são 

sanadas. 

7.1.1.1 Sistemas Operados Pela SANEPAR 

O cenário de referência para tal sistema inicia-se quanto à qualidade da água, esta 

deve estar em conformidade com os padrões exigidos pelas legislações pertinentes, sendo 

realizado o número correto de análises da água, tanto na sua captação, quanto na saída do 

tratamento e rede de distribuição, sendo envolvidos nesse processo todos os órgãos 

pertinentes, inclusive a Vigilância Sanitária do município. Para a análise das amostras, deve 

ser considerada a sua realização em parcerias com universidades públicas ou até mesmo 

privadas de cidades próximas, caso o município não tenha condições de realiza-las.  

Na ocorrência de análises insatisfatórias, os procedimentos contidos na Portaria 

2.914/2011 devem ser seguidos e, se for o caso, novas fontes de abastecimento devem ser 

providenciadas, também em conformidade com o Plano de Emergências e Contingências.  

A fim de diminuir a concentração de trihalometanos atribuída à prática de cloração nos 

tanques de contatos e/ou poços, outras técnicas de desinfecção devem ser adotadas, como 

o emprego de outros desinfetantes, por exemplo: ozônio, dióxido de cloro e cloraminas. 

Quanto à reservação, além de possuírem capacidade para atender a demanda futura, 

os reservatórios deverão possuir as diretrizes da NBR 12.217/1994, de forma a propiciar seu 

acesso, manutenção e possuir um cronograma de limpeza. Cita-se que a reservação deve ser 

referente à no mínimo um terço do consumo total diário. 

As estações elevatórias também devem receber o mesmo cuidado, existindo em 

número e localização que satisfaça de fato a demanda do sistema de abastecimento, e esteja 
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em condições de operação, além de possuírem bombas reservas para o caso de falha em 

alguma bomba. 

Outro fator a ser considerado refere-se ao período de funcionamento das bombas de 

captação, sendo o ideal, a operação de 16 horas por dia, para confiabilidade operacional.  

Referente ao Distrito de Ferraria e Bateias, no cenário ideal almeja-se rede de 

distribuição para todas as localidades, bem como adutoras com dimensões adequadas à 

demanda estimada. A rede de distribuição precisa estar em local onde sua manutenção e o 

combate das perdas hídricas sejam facilitados, evitando dessa maneira a sua execução no 

meio das vias. 

Outro fator importante a considerar no cenário de referência trata-se da funcionalidade 

de um banco de dados atualizado, que contenha o cadastro de todos os componentes do 

sistema, bem como o registro das ocorrências referentes à suas respectivas falhas. O 

mapeamento dessas informações proporciona o maior conhecimento do sistema, bem como 

facilita a sua operação.  

Quanto à captação de água do sistema de abastecimento, esta deve ser realizada de 

forma a suprir a demanda atual e futura, obtendo a outorga de captação necessária, 

permanecendo com a mesma válida pelo período de utilização.  

Sabe-se que os sistemas de abastecimento de água apresentam perdas entre a 

produção de água (estações de tratamento de água ou poços artesianos) e os consumidores 

finais, sendo comumente apresentadas como índice percentual.  Pela facilidade no cálculo do 

índice, ele é adotado como uma das ferramentas para medir o desempenho do sistema: 

 Índices superiores a 40%: representam más condições do sistema quanto às 

perdas; 

 Índices entre 40% e 25%: sistema com condição intermediária de desempenho; 

 Índices abaixo de 25%: indicam sistema com bom gerenciamento de perdas. 

 Para tanto almeja-se alcançar no cenário de referência índices de perda abaixo 

de 25%, sendo cada sistema tratado de forma individual.  

Cita-se ainda a possibilidade de elaborar um Plano Diretor de Abastecimento de Água, 

o qual pode auxiliar, significativamente, na gestão do sistema.  
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7.1.1.2 Sistemas Não Operados Pela SANEPAR 

Nos sistemas não atendidos pela SANEPAR, as análises de qualidade da água 

também devem ser realizadas com frequência, bem como deve haver o controle das outorgas 

de uso da água. A forma de uso e ocupação do solo também deve ser fiscalizada e estar de 

acordo com as legislações ambientais. Cabe ressaltar que a população deve ter acesso a 

todas as informações pertinentes à água consumida, inclusive ao resultado das análises. 

A fim de evitar problemas de contaminação dos poços, deverão ser implantados 

programas de conscientização sobre as ações de prevenção de contaminação, bem como 

fomentar a utilização de poços para aglomerados de famílias. A crescente execução de poços 

pode representar uma ampliação significativa da contaminação dos recursos hídricos 

subterrâneos. 

Os sistemas independentes devem possuir manutenção, revitalização, ampliação e 

melhorias quando necessárias, principalmente no tocante à qualidade da água e abrangência 

da rede de distribuição quando houver. 

Os sistemas independentes da zona rural não possuem todos os dados necessários 

para uma análise profunda de suas condições de operação. Este fato também dificulta a sua 

gestão e acompanhamento por parte do município e dos próprios moradores. Sendo assim, é 

necessária a existência de um banco de dados sobre essas comunidades. 

7.1.2 Projeção de Demandas e Estimativas de Demandas 

O estudo de projeção da demanda de vazões para os sistemas de abastecimento de 

água tem como principal objetivo apontar uma perspectiva do crescimento da demanda de 

consumo de água para o município. Esse estudo é baseado nas seguintes equações a seguir, 

conforme descritas no Diagnóstico. 

Todas são calculadas utilizando-se como base a vazão média e os coeficientes de 

segurança K1 e K2. A vazão de consumo e de distribuição são definidas pelas duas fórmulas 

a seguir: 

 

 

 

Onde: 

1,2 (coeficiente de consumo máximo diário); 

1,3 (coeficiente de consumo máximo horário); 
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Consumo proposto de acordo com a população. 

Com o intuito de facilitar os cálculos e o entendimento, a projeção de demanda foi feita 

com base na população da sede urbana, população urbana dos distritos, e população rural.  

7.1.2.1 Sede Urbana 

Abaixo, segue a tabela de demanda calculada para a sede urbana do município, a 

partir dos dados atuais apresentados pela SANEPAR, ou seja, consumo de 107 l/hab./dia, 

perda hídrica de 35%, captação diária de 1.048,2 m³/h e 25.156,8 m³/dia. De acordo com as 

normas brasileiras, define-se que um sistema deva possuir o volume de um terço da demanda 

de maior consumo diário.  
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Tabela 7.1 - Estudo de Demanda Para a População Urbana do Sistema de Abastecimento de 
Água da Sede Urbana. 

Ano 
População 

(hab.) 
Vazão 

Estimada (l/s) 
Consumo Diário 
Estimado(m³/dia) 

Vazão 
Distribuição 

(l/s) 

Distribuição 
diária 

(m³/dia) 

Reservação 
(m³/dia) 

2.014 80.731 179,96 15.548,79 276,87 23.921,22 7.973,74 

2.015 82.007 182,81 15.794,45 281,24 24.299,16 8.099,72 

2.016 83.282 185,65 16.040,11 285,61 24.677,10 8.225,70 

2.017 84.558 188,49 16.285,77 289,99 25.055,04 8.351,68 

2.018 85.833 191,34 16.531,44 294,36 25.432,98 8.477,66 

2.019 87.109 194,18 16.777,10 298,74 25.810,92 8.603,64 

2.020 88.384 197,02 17.022,76 303,11 26.188,86 8.729,62 

2.021 89.660 199,87 17.268,42 307,49 26.566,80 8.855,60 

2.022 90.935 202,71 17.514,08 311,86 26.944,74 8.981,58 

2.023 92.211 205,55 17.759,74 316,23 27.322,68 9.107,56 

2.024 93.486 208,40 18.005,40 320,61 27.700,62 9.233,54 

2.025 94.762 211,24 18.251,06 324,98 28.078,56 9.359,52 

2.026 96.037 214,08 18.496,73 329,36 28.456,50 9.485,50 

2.027 97.313 216,93 18.742,39 333,73 28.834,44 9.611,48 

2.028 98.588 219,77 18.988,05 338,11 29.212,38 9.737,46 

2.029 99.864 222,61 19.233,71 342,48 29.590,32 9.863,44 

2.030 101.139 225,46 19.479,37 346,85 29.968,26 9.989,42 

2.031 102.415 228,30 19.725,03 351,23 30.346,20 10.115,40 

2.032 103.690 231,14 19.970,69 355,60 30.724,14 10.241,38 

2.033 104.966 233,99 20.216,36 359,98 31.102,09 10.367,36 

2.034 106.241 236,83 20.462,02 364,35 31.480,03 10.493,34 

2.035 107.517 239,67 20.707,68 368,73 31.857,97 10.619,32 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Como citado acima, atualmente são captados 25.156,8 m³/dia, o que de acordo com o 

cálculo de demanda para o ano de 2014 é suficiente para abastecer 100% da população 

urbana atual, a partir de 28.838 ligações prediais de água. Em contrapartida, nota-se que a 

reservação atual (5.370 m³) está aquém do que o estipulado, de um terço da vazão máxima 

diária (7.973,74 m³).  

A distribuição diária de água calculada para o ano de 2.035 terá que ser maior que 

32.000 m³, nota-se a necessidade de aumentar o volume de água captado para atendimento 

de 100% da população urbana projetada. 

Tais cálculos referem-se à capacidade nominal do sistema, no entanto, como citado 

no cenário de referência, para confiabilidade operacional almeja-se que o conjunto motor 

bomba opere 16 horas por dia. Para tanto, o volume captado atualmente já se apresenta 

abaixo do desejado, devendo ser de 1.500 m³/dia, ou seja, 416 l/s. Para o ano de 2.035, o 

volume captado suficiente para que o conjunto motor bomba trabalhe por apenas 16 h/dia terá 

que ser maior que 2.000 m³/dia. 
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Por fim, quando analisada as perdas hídricas do sistema de sede urbana, e comparado 

ao citado no cenário de referência, nota-se que o índice 35% enquadra-se na condição 

intermediária de gerenciamento de perdas hídricas, demonstrando assim à necessidade de 

ações voltadas a diminuição do índice apresentado.   

7.1.2.2 Distrito de Bateias 

Para a projeção de demanda e estimativa para o Distrito de Bateias foi utilizado à 

estimativa populacional realizada pela DRZ Gestão e Geotecnologia, com base nos dados do 

IBGE. Importante citar, que de acordo com a SANEPAR, o índice de atendimento do distrito, 

no ano de 2.011, é de 90% da população urbana.  

Abaixo, segue a tabela de demanda calculada para o Distrito de Bateias, considerando 

o atendimento de 100% da população urbana. Os dados utilizados foram os apresentados 

pela SANEPAR, sendo consumo de 107 l/hab./dia, perda hídrica de 25%, e captação diária 

de 8,6 l/s, ou seja, 31 m³/h. 
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Tabela 7.2 - Estudo de Demanda Para a População Urbana do Sistema de Abastecimento de 
Água de Bateias. 

Ano 
População 

(hab.) 
Vazão 

Estimada (l/s) 
Consumo Diário 
Estimado(m³/dia) 

Vazão 
Distribuição 

(l/s) 

Distribuição 
diária 

(m³/dia) 

Reservação 
(m³/dia) 

2.014 2.939 6,55 566,05 8,74 754,74 251,58 

2.015 3.021 6,73 581,84 8,98 775,79 258,60 

2.016 3.103 6,92 597,64 9,22 796,85 265,62 

2.017 3.185 7,10 613,43 9,47 817,91 272,64 

2.018 3.267 7,28 629,22 9,71 838,97 279,66 

2.019 3.349 7,47 645,02 9,95 860,02 286,67 

2.020 3.431 7,65 660,81 10,20 881,08 293,69 

2.021 3.513 7,83 676,60 10,44 902,14 300,71 

2.022 3.595 8,01 692,40 10,69 923,20 307,73 

2.023 3.677 8,20 708,19 10,93 944,25 314,75 

2.024 3.759 8,38 723,98 11,17 965,31 321,77 

2.025 3.841 8,56 739,78 11,42 986,37 328,79 

2.026 3.923 8,75 755,57 11,66 1.007,43 335,81 

2.027 4.005 8,93 771,36 11,90 1.028,48 342,83 

2.028 4.087 9,11 787,16 12,15 1.049,54 349,85 

2.029 4.169 9,29 802,95 12,39 1.070,60 356,87 

2.030 4.251 9,48 818,74 12,63 1.091,66 363,89 

2.031 4.333 9,66 834,54 12,88 1.112,71 370,90 

2.032 4.415 9,84 850,33 13,12 1.133,77 377,92 

2.033 4.497 10,02 866,12 13,37 1.154,83 384,94 

2.034 4.579 10,21 881,92 13,61 1.175,89 391,96 

2.035 4.661 10,39 897,71 13,85 1.196,94 398,98 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

De acordo com a tabela apresentada, nota-se que para o atendimento de 100% da 

população urbana, no ano de 2014, a produção nominal diária de água é de aproximadamente 

760 m³/dia, sendo a reservação sugerida de 250 m³ por dia, ou seja, um terço do volume 

produzido.  

Como citado acima, atualmente são captados 744 m³/dia, com volume útil de 

reservação de 30 m³. Ou seja, considera-se que o volume de água captado é insuficiente para 

atender a demanda atual de 754,74 m³ e futura de 1.196,94 m³. Sendo então necessária a 

ampliação da captação e reservação de água tratada. 

7.1.2.3 Distrito Ferraria 

Para a projeção de demanda e estimativa para o Distrito de Ferraria foi utilizado a 

estimativa populacional realizada pela DRZ Gestão e Geotecnologia, com base nos dados do 

IBGE.  
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Abaixo, segue a tabela de demanda calculada para o Distrito de Ferraria, considerando 

o atendimento de 100% da população urbana. Os dados utilizados foram os apresentados 

pela SANEPAR, sendo consumo de 141,62 l/hab./dia, perda hídrica de 39,1%. 

 

Tabela 7.3- Estudo de Demanda Para a População Urbana do Sistema de Abastecimento de 
Água de Ferraria. 

Ano 
População 

(hab.) 

Vazão 
Consumo 
Estimada 

(l/s) 

Consumo Diário 
Estimado(m³/dia) 

Vazão 
Distribuição  

(l/s) 

Produção 
diária m³/dia 

Reservação 
(m³/dia) 

2.014 16.233 47,89 4.138,01 79,82 6.896,68 2.298,89 

2.015 16.454 48,54 4.194,29 80,91 6.990,48 2.330,16 

2.016 16.677 49,21 4.251,33 82,01 7.085,55 2.361,85 

2.017 16.904 49,87 4.309,15 83,12 7.181,91 2.393,97 

2.018 17.134 50,55 4.367,75 84,25 7.279,59 2.426,53 

2.019 17.367 51,24 4.427,15 85,40 7.378,59 2.459,53 

2.020 17.603 51,94 4.487,36 86,56 7.478,94 2.492,98 

2.021 17.843 52,64 4.548,39 87,74 7.580,65 2.526,88 

2.022 18.085 53,36 4.610,25 88,93 7.683,75 2.561,25 

2.023 18.331 54,09 4.672,95 90,14 7.788,25 2.596,08 

2.024 18.581 54,82 4.736,50 91,37 7.894,17 2.631,39 

2.025 18.833 55,57 4.800,92 92,61 8.001,53 2.667,18 

2.026 19.089 56,32 4.866,21 93,87 8.110,35 2.703,45 

2.027 19.349 57,09 4.932,39 95,15 8.220,65 2.740,22 

2.028 19.612 57,86 4.999,47 96,44 8.332,45 2.777,48 

2.029 19.879 58,65 5.067,46 97,75 8.445,77 2.815,26 

2.030 20.149 59,45 5.136,38 99,08 8.560,63 2.853,54 

2.031 20.423 60,26 5.206,24 100,43 8.677,06 2.892,35 

2.032 20.701 61,08 5.277,04 101,79 8.795,07 2.931,69 

2.033 20.983 61,91 5.348,81 103,18 8.914,68 2.971,56 

2.034 21.268 62,75 5.421,55 104,58 9.035,92 3.011,97 

2.035 21.557 63,60 5.495,29 106,00 9.158,81 3.052,94 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

De acordo com a tabela apresentada, nota-se que para o atendimento de 100% da 

população urbana, no ano de 2014, a produção nominal diária de água é de aproximadamente 

6.896,68 m³/dia, sendo a reservação sugerida de 2.298,89 m³ por dia.  

7.1.2.4 Distrito de Três Córregos 

Para a projeção de demanda e estimativa para o Distrito de Três Córregos foi utilizado 

a estimativa populacional realizada pela DRZ Gestão e Geotecnologia, com base nos dados 

do IBGE. Conforme apresentado no Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico, o distrito 

possui projeto para atendimento de população, dessa forma os dados específicos utilizados 
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no cálculo, foram os dados apresentados no projeto da SANEPAR, com consumo per capita 

de 100 l/hab./dia. 

Salienta-se que não foi citado dado referente à perda hídrica, visto que o sistema ainda 

está em fase de concepção, considerou-se perda de apenas 25%, representando a instalação 

de um sistema com bom gerenciamento de perdas.  

 

Tabela 7.4 - Estudo de Demanda Para a População Urbana do Sistema de Abastecimento de 
Água de Três Córregos. 

Ano 
População 

(hab.) 

Vazão 
Estimada 

(l/s) 

Consumo Diário 
Estimado(m³/dia) 

Vazão 
Distribuição 

(l/s) 

Distribuição 
diária 

(m³/dia) 

Reservação 
(m³/dia) 

2.014 282 0,59 50,76 0,78 67,68 22,56 

2.015 286 0,60 51,48 0,79 68,64 22,88 

2.016 290 0,60 52,20 0,81 69,60 23,20 

2.017 293 0,61 52,74 0,81 70,32 23,44 

2.018 297 0,62 53,46 0,83 71,28 23,76 

2.019 302 0,63 54,36 0,84 72,48 24,16 

2.020 306 0,64 55,08 0,85 73,44 24,48 

2.021 310 0,65 55,80 0,86 74,40 24,80 

2.022 314 0,65 56,52 0,87 75,36 25,12 

2.023 318 0,66 57,24 0,88 76,32 25,44 

2.024 323 0,67 58,14 0,90 77,52 25,84 

2.025 327 0,68 58,86 0,91 78,48 26,16 

2.026 331 0,69 59,58 0,92 79,44 26,48 

2.027 336 0,70 60,48 0,93 80,64 26,88 

2.028 340 0,71 61,20 0,94 81,60 27,20 

2.029 345 0,72 62,10 0,96 82,80 27,60 

2.030 350 0,73 63,00 0,97 84,00 28,00 

2.031 355 0,74 63,90 0,99 85,20 28,40 

2.032 359 0,75 64,62 1,00 86,16 28,72 

2.033 364 0,76 65,52 1,01 87,36 29,12 

2.034 369 0,77 66,42 1,03 88,56 29,52 

2.035 374 0,78 67,32 1,04 89,76 29,92 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

De acordo com a tabela apresentada, nota-se que para o atendimento de 100% da 

população urbana, no ano de 2.014, a produção diária de água é de 67,68 m³, sendo a 

reservação sugerida de 22,56 m³ por dia, ou seja, um terço do volume produzido. Já para o 

ano de 2035 a produção diária deverá ser, no mínimo, de 89,76 m³, com reservação de cerca 

de 30 m³. 

Como citado no Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico o projeto apresenta 

captação diária de 96 m³, com volume de reservação de 20 m³. Ou seja, o volume de água 
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captado é suficiente para atender a demanda atual e futura, sendo então necessária, em 

primeiro momento, apenas a ampliação da reservação de água tratada. 

7.1.2.5 Distrito de São Silvestre 

Para a projeção de demanda e estimativa para o Distrito de São Silvestre foi utilizado 

a estimativa populacional realizada pela DRZ Gestão e Geotecnologia, com base nos dados 

do IBGE. Conforme apresentado no Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico, o distrito 

não possui sistema ou projeto para o sistema de abastecimento de água. Dessa forma foi 

apenas calculada a demanda atual e futura, com base no consumo de 100 l/hab./dia. 
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Tabela 7.5- Estudo de Demanda Para a População Urbana do Sistema de Abastecimento de 
Água de São Silvestre. 

Ano 
População 

(hab.) 
Consumo 

Estimado (l/s) 
Consumo Diário 
Estimado(m³/dia) 

Vazão 
Distribuição 

(l/s) 

Distribuição 
diária 

(m³/dia) 

Reservação 
(m³/dia) 

2.014 301 0,63 54,18 0,84 72,24 24,08 

2.015 305 0,64 54,90 0,85 73,20 24,40 

2.016 309 0,64 55,62 0,86 74,16 24,72 

2.017 313 0,65 56,34 0,87 75,12 25,04 

2.018 318 0,66 57,24 0,88 76,32 25,44 

2.019 322 0,67 57,96 0,89 77,28 25,76 

2.020 326 0,68 58,68 0,91 78,24 26,08 

2.021 331 0,69 59,58 0,92 79,44 26,48 

2.022 335 0,70 60,30 0,93 80,40 26,80 

2.023  340 0,71 61,20 0,94 81,60 27,20 

2.024 344 0,72 61,92 0,96 82,56 27,52 

2.025 349 0,73 62,82 0,97 83,76 27,92 

2.026 354 0,74 63,72 0,98 84,96 28,32 

2.027 359 0,75 64,62 1,00 86,16 28,72 

2.028 363 0,76 65,34 1,01 87,12 29,04 

2.029 368 0,77 66,24 1,02 88,32 29,44 

2.030 373 0,78 67,14 1,04 89,52 29,84 

2.031 378 0,79 68,04 1,05 90,72 30,24 

2.032 384 0,80 69,12 1,07 92,16 30,72 

2.033 389 0,81 70,02 1,08 93,36 31,12 

2.034 394 0,82 70,92 1,09 94,56 31,52 

2.035 399 0,83 71,82 1,11 95,76 31,92 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

De acordo com a tabela, nota-se que para atender a demanda atual (2014) seria 

necessário volume de captação de, no mínimo, 72,24 m³/dia, com reservação de 24 m³. Já 

para demanda futura (2035) o volume de captação diário seria de aproximadamente 96 m³, 

com reservação de 32 m³. 

7.1.3 Objetivos e Metas 

Os objetivos e metas quanto ao Sistema de Abastecimento de Água do município estão 

apresentados nos tópicos abaixo, sendo trabalhados separadamente para cada sistema 

existente no município. Nota-se que, de acordo com o cenário de referência, alguns objetivos 

são comuns à todos os sistemas, sendo estes apresentados logo abaixo: 

 Instituir estrutura administrativa dentro da Prefeitura Municipal de Campo 

Largo, responsável direta pela implementação do PMSB e atividades dele 

decorrentes; 
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 Construção de um banco de dados atualizado, que contenha o cadastro de 

todos os componentes do sistema, bem como o registro das ocorrências referentes 

à suas respectivas falhas, alinhado com SIG municipal a ser instituído. 

 Manter banco de dados dos sistemas atualizados; 

 Frequência das análises de qualidade da água; 

 Na ocorrência de análises insatisfatórias, realizar os procedimentos contidos 

na Portaria 2.914/2.011, ou ainda, buscar novas fontes de captação caso seja 

necessário; 

 Controle das outorgas de uso da água; 

 Cronograma de manutenção e limpeza das partes integrantes dos sistemas, 

garantindo as condições de operação dos mesmos; 

 Fiscalização na forma de uso e ocupação do solo; 

 Disponibilização à população de todas as informações pertinentes à água 

consumida; 

 Capacitar o quadro técnico da SANEPAR; 

 Apoio à população rural. 

Para melhor compreensão, os objetivos citados dividem-se na tabela abaixo, com as 

respectivas metas traçadas. 
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Tabela 7.6 - Objetivo 1 – Melhorias no serviço de atendimento. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVO 1 Realizar melhorias no serviço e atendimento da demanda atual e projetada para o horizonte de 20 anos. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1) Instituir estrutura administrativa responsável pela 
implementação do PMSB; 
2) Criar e alimentar banco de dados 
3) Realizar manutenção dos dispositivos do 
sistema, com o intuito de manter o bom 
funcionamento do sistema; 
4) Instituir legislações municipais. 

1) Alimentação de banco de dados.  
2) Realizar manutenção dos dispositivos do 
sistema, com o intuito de manter o bom 
funcionamento do sistema. 
3) Realizar estudo de viabilidade para captação de 
água. 

1) Alimentação de banco de dados.  
2) Realizar manutenção dos dispositivos do 
sistema, com o intuito de manter o bom 
funcionamento do sistema  

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS Memorial de 

Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

1.1.1 
Instituir estrutura administrativa responsável 
pela implementação do PMSB 

-   Ação Administrativa 
Prefeitura 
Municipal 

1.1.2 
Automatização e cadastro georreferenciado 
em SIG de todo o SAA. 

- - - Ação Administrativa SANEPAR 

1.1.3 Controle das outorgas de uso da água - - - Ação Administrativa SANEPAR 

1.1.4 

Executar manutenção dos dispositivos do 
sistema (macromedidores, estação de 
tratamento de água, reservatórios, adutora, 
estações elevatórias, rede, micromedidores); 

R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 440.000,00 R$ 40.000/ano SANEPAR 

1.1.5 
Instituir legislação municipal que permita o 
acesso à água a todos os munícipes. 

-   Ação Administrativa 
Prefeitura 
Municipal 

1.1.6 
Realizar estudo de viabilidade para captação 
de água no manancial superficial do Açungui.  

 -  Ação Administrativa SANEPAR 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 440.000,00 
TOTAL DOS 
OBJETIVOS 

R$ 680.000,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.7 - Objetivo 2 – Melhorias no serviço de atendimento. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVO 2 
Executar a reestruturação da Vigilância Sanitária, com o intuito de fomentar a plenitude das ações desse órgão, visando diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes dos serviços de saneamento básico. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1) Contratar profissionais; 
2) Capacitação; 
3) Reformulação dos planos de amostragem. 

  

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS Memorial de 

Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

1.2.1 
Contratar técnico para a divisão sanitária da 
VISA – Vigilância Sanitária. 

R$ 126.576,00 R$ 126.576,00 R$ 506.304,00 

R$ 2.300,00 (salário 
bruto) + R$ 1.216,00 

(encargos) = R$ 
42.192,00/ano 

Recurso próprio 

1.2.2 
Capacitação para fiscais em questões 
ambientais com ênfase em saneamento 
básico; 

- - - Ação Administrativa 
Prefeitura 
Municipal 

1.2.3 

Reformulação do plano de amostragem para 
o número mínimo do Programa Nacional de 
Vigilância da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (Vigiágua) e à Portaria 
2.914/2011. 

- - - Ação Administrativa 
Prefeitura 
Municipal 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 126.576,00 R$ 126.576,00 R$ 506.304,00 
TOTAL DOS 
OBJETIVOS 

R$ 759.456,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.8 - Objetivo 3– Manutenção da Qualidade da Água. 
MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVO 3 
Verificar qualidade da água distribuída, estando em conformidade com os padrões exigidos na Portaria nº 2.914/2011 através do número 
correto de análises e da realização dos procedimentos necessários para enquadrar a água nos padrões de potabilidade para consumo 
humano. 

METAS 
IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1) Alimentação de banco de dados. 1) Alimentação de banco de dados.  
2) Manter a qualidade da água, com padrões da 
Portaria. 
3) Procedimentos com análises fora do padrão 
4) Manter resultados de análises disponíveis à 
população. 

1) Alimentação de banco de dados.  
2) Manter a qualidade da água, com padrões da 
Portaria. 
3) Procedimentos com análises fora do padrão 
4) Manter resultados de análises disponíveis à 
população. 

2) Manter a qualidade da água, com padrões da 
Portaria. 

3) Procedimentos com análises fora do padrão 

4) Manter resultados de análises disponíveis à 
população. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS Memorial de 

Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

1.3.1* 
Criar e alimentar banco de dados de todos as 
captações de água do município, incluindo as 
características de qualidade da água. 

- - - 
Ação 

Administrativa 
Prefeitura/ 
SANEPAR 

1.3.2* 

Monitorar a qualidade da água da área urbana, 
realizando o número correto de análises, de acordo 
com a Diretriz Nacional do Plano de Amostragem 
da Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à 
qualidade da água para consumo humano. 

- - - 
Ação 

Administrativa 
SANEPAR 

1.3.3 
Realizar procedimentos contidos na Portaria 
2.914/2011 do Ministério da Saúde caso ocorram 
análises fora do padrão 

- - - 
Ação 

Administrativa 
SANEPAR 

1.3.4 
Realizar estudo para aferir qual a melhor técnica 
para fazer desinfecção da água, a fim de evitar a 
formação de trihalometano. 

- - - 
Ação 

Administrativa 
SANEPAR 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
TOTAL DOS 
OBJETIVOS 

R$ 0,00 

* Devem ser realizadas 18 análises físico-químicas mensais, 18 análises de coliformes totais mensais e 1 análise semestral para verificação de agrotóxico e mercúrio. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.9 – Objetivo 4 – Capacitação de Quadro Técnico 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVO 4 Capacitar o quadro técnico da concessionária para a prestação dos serviços no município. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

Promover e manter treinamento. Manter treinamento. Manter treinamento. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS Memorial de 

Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

1.4.1 
Promover e manter treinamento de capacitação dos 
funcionários da concessionária quanto a prestação 
de serviços. 

- - - 
Ação 

Administrativa 
SANEPAR 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
TOTAL DOS 
OBJETIVOS 

R$ 0,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.10 - Objetivo 5 – Apoio Técnico à área rural. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVO 5 Apoio técnico e melhorias para os sistemas de abastecimento de água independentes das comunidades rurais. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 4 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1) Implantar programa de assistência rural.  
2) Execução de projetos técnicos; 
3) Mapeamento de poços contaminados. 

1) Dar continuidade ao programa de assistência 
rural.  
2) Mapeamento de poços contaminados. 

1) Dar continuidade ao programa de assistência 
rural.  
2) Mapeamento de poços contaminados. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS Memorial de 

Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

1.5.1 

Criar e implantar programa de assistência à 
população rural que utiliza soluções individuais e 
dar orientação técnica quanto a construção de 
poços, adotando medidas de proteção sanitária, 
além de conscientização. 

- - - 
Ação 

administrativa 
Recursos 
Municipais 

1.5.2 
Criar projeto técnico para adequações na rede de 
distribuição de água das soluções alternativas de 
abastecimento de água da área rural. 

R$ 20.000,00 - - Estimativa projeto 
Recursos 
Municipais 

1.5.3 
Realizar e atualizar o mapeamento e 
cadastramento dos poços com água contaminada. 

- - - 
Ação 

administrativa 
Recursos 
Municipais 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
TOTAL DOS 
OBJETIVOS 

R$ 20.000,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.
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7.1.3.1 Sede Urbana 

Para o atendimento de toda a população da sede urbana, atual e estimada para os 

próximos 20 anos, atingindo o cenário de referência, tem-se a necessidade de ampliação do 

volume de captação e de reservação. 

Conforme apresentado no Diagnóstico, já está em execução o projeto de ampliação 

do sistema de tratamento de água da sede urbana, com aumento no volume de captação de 

aproximadamente 95 l/s, totalizando 385 l/s, ou seja, 1.386 m³/h. Já o projeto para o volume 

de reservação, totaliza 9.600 m³. 

Para atingir o previsto até 2.035, faz-se ainda necessário o aumento de captação em 

aproximadamente 650 m³/dia, totalizando no mínimo 2.000 m³/h, e 1.000 m³ de reservação, 

totalizando no mínimo 11.000 m³. 

A ampliação na rede de água faz-se necessária para atendimento da população 

acrescida ao longo dos 20 anos, de 1.727 habitantes. Visto que a SANEPAR considera no 

sistema de abastecimento da Sede Urbana 3,4 habitantes para cada ligação de água, deverão 

ser instaladas, no horizonte previsto pelo Plano, cerca de 508 ligações prediais de água. 

Concomitantes à isto, tem-se a necessidade de aumentar a extensão de rede de 

abastecimento, considerando, de acordo com o SNIS (2012) 17,9 metros de rede por ligação, 

estima-se que deverá ser assentada cerca de mais 9.100 metros de rede de abastecimento 

de água. 

Cita-se ainda a necessidade de ações com o intuito de diminuir o índice de perdas 

hídricas, atingindo o desejável, em no máximo 25%, considerando a existência de 28.838 

hidrômetro, um para cada ligação existente.  

Tais ampliações deverão ser feita gradativamente, à medida que a população for 

crescendo. Considerando então o cenário de referência, concomitante ao citado acima, tem-

se os seguintes objetivos e metas traçados: 
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Tabela 7.11 - Objetivo 6 – Ampliação de captação e reservação – Sede urbana. 

SEDE URBANA – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVO 6 Ampliar sistema de captação e reservação da sede urbana. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1. Ampliação da captação; 
2. Ampliação da rede de abastecimento de água 
para atender 50% da população projetada; 
3. Constituir ações voltadas à diminuição das 
perdas hídricas. 

1. Construção de novo reservatório; 
2. Ampliação da rede de abastecimento de água 
para atender 100% da população projetada; 
3. Constituir ações voltadas à diminuição das 
perdas hídricas. 

1. Ampliação da rede de abastecimento de água 
para atender 100% da população projetada. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS 

Memorial de Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

1.6.1 Aumentar captação para 2.000 m³/h R$ 150.000,00 - - 
Estimado: bomba + estrutura+ 

tubulação + barrilete  
SANEPAR 

1.6.2 
Ampliação da rede de abastecimento de água 
para atender 50% da população projetada até 
2.035 (4.550 metros). 

R$ 86.000,00 - - 
Custo por metro assentado - 

R$ 19,01 – SINAPI. 
SANEPAR 

1.6.3 Construção de reservatório de 2.000 m³. - R$ 234.000,00 - 

Custo unitário de Reservação 
por habitante como ocupante 

domiciliar (IBGE, 2008) 
relacionado ao número de 

famílias atendidas. Ajustado 
para 09/2014 R$12,00/hab. 

SANEPAR 

1.6.4 
Constituir ações voltadas à diminuição das 
perdas hídricas. 

R$ 
2.060.000,00 

R$ 
2.060.000,00 

- 

Duas equipes de trabalho = R$ 
10.000,00/ano (01 carro+02 

funcionários) + troca de 
hidrômetros a cada 5 anos (R$ 

70,00 x 28.838 hidrômetros) 

SANEPAR 

1.6.5 
Ampliação da rede de abastecimento de água 
para atender 100% da população projetada até 
2.035 (4.550 metros). 

- R$ 35.000,00 R$ 52.000,00 
Custo por metro assentado - 

R$ 19,01 – SINAPI. 
SANEPAR 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 2.296.000,00 R$ 2.329.000,00 R$ 52.000,00 TOTAL DOS OBJETIVOS R$ 4.677.000,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.
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Com as ações propostas, até o ano de 2.035, será possível manter o nível de 100% 

de atendimento da população urbana, atender a demanda máxima possível, e manter a 

confiabilidade operacional do sistema. 

A SANEPAR já possui obras em andamento para ampliação do sistema da Sede 

Urbana de Campo Largo, com a conclusão das obras é possível descartar as ações propostas 

na tabela acima se a ampliação do sistema que está sendo realizada abarcar toda a população 

da Sede, suprindo a demanda atual e futura.  

7.1.3.2 Distrito de Bateias 

Conforme dados apresentados na projeção de demanda de consumo de água para o 

distrito, faz-se necessária ampliação do volume de captação e reservação. Visto a intenção 

de atingir o cenário de referência, a ampliação prevista será considerando o volume suficiente 

para apenas 16 horas trabalhadas do conjunto motor bomba. 

De acordo com a SANEPAR (2014) o atendimento no distrito de Bateias no ano de 

2010 (dados mais atual fornecido) era de 90% da população, ou seja, 294 habitantes não 

estão sendo atendidos com sistema de abastecimento de água. Dessa forma faz-se 

necessário também a ampliação da rede de abastecimento para atingir a universalização do 

atendimento de água. 

Sendo assim, para prever ampliação de rede necessária para atender 100% da 

população, deve-se considerar a população atual ainda não atendida (294 habitantes) e a 

população a ser acrescida ao longo dos 20 anos (1.722 habitantes). Para tanto, considera-se 

os dados de projeto da SANEPAR para o sistema do Distrito Bateias, onde cada ligação de 

água atende 3,8 habitantes, sendo então necessário a ampliação de mais 531 ligações. 

Considerando a média disponibilizada no SNIS (2012) de 17,9 metros de rede para 

cada ligação de rede de água, calcula-se que será necessário o assentamento de cerca de 

11.010 metros de rede de abastecimento de água. Considerando a perda hídrica existente de 

25%, nenhuma ação para diminuição será necessária. 

Para tanto tem-se os seguintes objetivos e metas traçados: 
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Tabela 7.12 - Objetivo 7 – Ampliação do sistema de captação e reservação – Distrito de Bateias. 

DISTRITO DE BATEIAS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVO 7 Ampliar sistema de captação e reservação. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1. Ampliação do sistema de abastecimento de água 
para atender 60% da demanda faltante; 
2. Aumento na capacidade de reservação. 

1. Ampliação do sistema de abastecimento de 
água para atender 100% da demanda faltante; 

- 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS 

Memorial de Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

1.7.1 

Ampliação do sistema de 
abastecimento de água para atender 
60% da demanda (6.606 metros de 
rede) 

- R$ 125.580,00 - 
Custo por metro assentado - 

R$ 39,00 (SANEPAR). 
SANEPAR 

1.7.2 
Ampliar capacidade de reservação, 
totalizando 400 m³. 

- R$ 51.732,00 - 

Custo unitário de Reservação 
por habitante como ocupante 

domiciliar (IBGE, 2008) 
relacionado ao número de 

famílias atendidas. Ajustado 
para 09/2014 R$12,00/hab. 

SANEPAR 

1.7.3 

Ampliação do sistema de 
abastecimento de água para atender 
100% da demanda (4.404 metros de 
rede) 

- - R$ 83.720,00 
Custo por metro assentado - 

R$ 39,00 (SANEPAR). 
SANEPAR 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 0,00 R$ 177.312,00 R$ 83.720,00 TOTAL DOS OBJETIVOS R$ 261.032,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.
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Com tais modificações propostas, e rede de abastecimento prevista no projeto, será 

possível atender 100% da população urbana do distrito. 

7.1.3.3 Distrito de Três Córregos 

Visto que o Distrito Três Córregos está iniciando a implantação do sistema, as 

alterações necessárias serão todas consideras em cenário imediato, para que assim o 

sistema já seja implantado visando o atendimento para os próximos 20 anos. 

A capacidade de reservação prevista no cálculo de projeção deve ser, para o ano de 

2.035, de no mínimo 30 m³. De acordo com a população projetada para 2035, 374 habitantes, 

e considerando dados da SANEPAR para o Distrito Três Córregos de atendimento de 5 

habitantes por ligação, e 218,75 metros por ligação, faz-se necessário o assentamento de 

16.365 metros de rede de abastecimento. 

De acordo com a projeção feita no item Projeção Populacional, e o citado no cenário 

de referência, almeja-se que o conjunto motor bomba dos sistemas funcione apenas 16 horas 

por dia, dessa forma, tem-se a necessidade de ampliação no volume de captação proposto 

no projeto. 

Para tanto tem-se os seguintes objetivos e metas traçados: 
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Tabela 7.13 - Objetivo 8 – Ampliação do sistema de captação e reservação – Distrito de Três Córregos. 

DISTRITO DE TRÊS CÓRREGOS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVO 8 Ampliar sistema de captação e reservação. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO – 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1. Aumento no volume de captação do poço a ser 
perfurado. 
2. Perfuração do poço tubular profundo. 
3. Construção de reservatório. 
4. Rede de abastecimento para atender 70% da 
população projetada. 

1. Rede de abastecimento par atender 100% da 

população projetada. 
 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS 

Memorial de Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

1.8.1 
Perfuração do poço tubular profundo (100 
m). 

- R$ 28.780,00 - 

Custo perfuração R$ 68,00 m + 
custo de revestimento R$ 280,00 
m + custo abraçadeira R$ 100,00 

unidade. 

SANEPAR 

1.8.2 Construção de reservatório de 30 m³. - R$ 4.448,00 - 

Custo unitário de Reservação por 
habitante como ocupante 
domiciliar (IBGE, 2008) 

relacionado ao número de 
famílias atendidas. Ajustado para 

09/2014 R$12,00/hab. 

SANEPAR 

1.8.3 
Rede de abastecimento par atender 70% 
da população projetada (11.455 metros) 

- R$ 217.760,00 - 
Custo por metro assentado - R$ 

19,01 (SINAPI). 
SANEPAR 

1.8.4 
Rede de abastecimento par atender 100% 
da população projetada (4.910 metros) 

- - R$ 93.340,00 
Custo por metro assentado - R$ 

19,01 (SINAPI). 
SANEPAR 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 0,00 R$ 250.988,00 R$ 93.340,00 TOTAL DOS OBJETIVOS R$ 344.328,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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7.1.3.4 Distrito de São Silvestre 

O Distrito São Silvestre não possui (2014) nenhum sistema ou projeto de 

abastecimento de água. Dessa forma os objetivos traçados referem-se à total construção do 

sistema no distrito. 

De acordo com a projeção de demanda e estimativa de demanda realizada para o 

distrito, para universalização do sistema de abastecimento de água, até o ano de 2.035, faz-

se necessária captação mínima de 1,11 l/s e reservação de 32 m³. Considerando o 

funcionamento do conjunto motor bomba de 16 horas diárias, a captação necessária será de 

1,7 l/s. 

Visto a população prevista de 399 habitantes, e considerando a estimativa de que uma 

ligação de rede de água atende 3,4 habitantes (SANEPAR, 2014), deverá ainda ser 

implantado cerca de 118 ligações prediais de água, de acordo com o SNIS (2012) tem-se 17,9 

metros de rede por ligação, totalizando e 2.113 metros de rede. 

Cabe citar que, visto a semelhança em termos populacionais do Distrito São Silvestre 

com o Distrito Três Córregos, considerou-se que o projeto a ser executado seguirá os mesmos 

parâmetros. 
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Tabela 7.14 - Objetivo 9 – Ampliação do sistema de captação e reservação – Distrito de São Silvestre. 

DISTRITO DE SÃO SILVESTRE - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVO 9 Sistema de abastecimento de água 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1. Elaboração de projeto 1. Execução do projeto  1. Execução de projeto. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS 

Memorial de Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

1.9.1 
Elaboração de projeto de sistema de 
abastecimento para o distrito.  

R$ 14.400,00 - - 
R$ 120,00 hora trabalhada 

engenheiro e topografo (120 horas) SANEPAR 

1.9.2 
Perfuração do poço tubular profundo (100 
m). 

- 
R$ 34.900,00 

 
- 

Custo perfuração R$ 68,00 /m 
+ custo de revestimento R$ 

280,00/ m + custo abraçadeira 
R$ 100,00 unidade. 

SANEPAR 

1.9.3 Construção de reservatório de 30 m³. - R$ 4.788,00 - 

Custo unitário de Reservação 
por habitante como ocupante 

domiciliar (IBGE, 2008) 
relacionado ao número de 

famílias atendidas. Ajustado 
para 09/2014 R$12,00/hab. 

SANEPAR 

1.9.4 
Rede de abastecimento par atender 70% 
da população projetada (1.480 metros) 

- R$ 28.135,00 - 
Custo por metro assentado - 

R$ 19,01 (SINAPI). 
SANEPAR 

1.9.5 
Rede de abastecimento para atender 
100% da população projetada (633 
metros) 

- - R$ 12.034,00 
Custo por metro assentado - 

R$ 19,01 (SINAPI). 
SANEPAR 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 14.440,00 R$ 67.823,00 R$ 12.034,00 TOTAL DOS OBJETIVOS R$ 94.297,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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7.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

7.2.1 Cenário de Referência 

A construção do cenário de referência do sistema de esgotamento sanitário de Campo 

Largo se faz importante para definir todas as diretrizes necessárias para alicerçar a 

universalização e o atendimento com qualidade do esgotamento, atendendo todas as áreas 

do município e provendo um tratamento adequado à população. 

A etapa de construção dos cenários facilita o entendimento das dificuldades previstas 

para a implantação dos programas, projetos e ações voltados para o esgotamento sanitário, 

além de facilitar a execução do planejamento, uma vez que serão avaliados os fatores 

externos e internos que poderão interferir ao longo da implantação do PMSB de Campo Largo.  

Conforme apresentado detalhadamente no “Diagnóstico da Situação do Saneamento 

Básico”, o planejamento do sistema de esgoto do Município de Campo Largo pode ser 

entendido em dois tópicos:  

 O sistema coletivo existente na sede urbana e definido pelas bacias de 

esgotamento do projeto da atual concessionária (SANEPAR); 

 Sistemas individuais. 

Conforme consta na Lei Nº 11.445/07, todos têm direito aos serviços públicos de 

saneamento básico, dentro dos quais está incluso o esgotamento sanitário, que compreende 

“todas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento 

e disposição final adequados dos esgotos sanitários”. Considerando que a legislação 

supracitada estabelece que os serviços de saneamento básico devem respeitar os princípios 

da universalização do acesso com segurança, qualidade e regularidade, conclui-se que 

devem ser estabelecidas metas para a instalação de sistema coletivo de esgoto, com a devida 

rede de coleta e estação de tratamento de esgoto. 

Em virtude dos malefícios à saúde pública e dos impactos ambientais negativos que a 

inexistência do sistema de esgoto sanitário provoca, os quais resultam na diminuição da 

qualidade de vida da população, deve-se almejar um cenário de referência onde toda a área 

urbana do município seja atendida por sistema coletivo de coleta e respectivo tratamento dos 

esgotos gerados. Sabe-se que em alguns casos específicos, devido à inviabilidade técnica e 

econômica, não será possível a ligação ao sistema coletivo, assim, deve-se prever a 

instalação de sistemas individuais eficientes para essas localidades. 

Já para a área rural, a concepção de sistema é algo que dificilmente consegue-se 

alterar. Os sistemas individuais ainda são basicamente a única opção viável econômica e 

tecnicamente, salvo para aglomerados rurais, onde podem ser realizados estudos de 

viabilidade para a implantação de outros sistemas de tratamentos coletivos alternativos, como 
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por exemplo, a adoção de estações de tratamento compactas e o sistema de tratamento de 

esgotos por raízes (wetlands). 

7.2.1.1 Sistemas Operados Pela SANEPAR 

De acordo com informações fornecidas pela SANEPAR (2014), o sistema de 

esgotamento sanitário do município de Campo Largo atende parte da população urbana do 

município, não sendo ainda a zona rural e os distritos atendidos com sistema de esgotamento 

sanitário, totalizando cerca de 38% da população total do município com esgotamento. Ainda 

conforme a SANEPAR (2014) está em fase de execução a ampliação prevista da rede, 

contemplando a execução de 112 km de rede coletora de esgoto e 5.211 novas ligações 

prediais. A ampliação iniciada tem previsão de conclusão em janeiro de 2016, e possibilitará 

o atendimento dos seguintes locais: 

 Cercadinho/São Luiz; 

 Jardim Rondinha; 

 Acácias e Camélias; 

 Gorski; 

 Três Rios; 

 Jardim Itaqui Vila Glória; 

 Itaqui; 

 Jardim Meliane; 

 Industrial Rivabem; 

 Loteamento Andressa. 

Outro fator refere-se à destinação adequada dos resíduos provenientes do processo 

de tratamento do esgoto, como o lodo e demais materiais retirados das unidades de 

tratamento, devendo ser encaminhados a um aterro industrial ou unidade de beneficiamento. 

A análise do efluente da ETE, lançado atualmente nos rios Cambuí e Itaqui, deve ocorrer em 

quantidade suficiente para a obtenção de informações que permitam identificar o seu 

enquadramento nos padrões de lançamento. Cabe ressaltar que as análises devem ser 

apresentadas à toda população de maneira clara e que ofereça condições de interpretação 

dos resultados adquiridos. 

Além disso, no cenário ideal deve haver o monitoramento e fiscalização de toda a rede 

a fim de combater as irregularidades nas ligações. Faz-se também necessária a manutenção 

das estações elevatórias de esgoto, para que não exalem odores e incomodem a população. 

Concluindo a avaliação das áreas da Sede Urbana, previstas no projeto da SANEPAR, 

nota-se que haverá ainda algumas residências que poderão não ser atendidas em virtude da 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 476 

inviabilidade técnica e econômica para execução das redes coletoras, o que impossibilita a 

inclusão dessas residências junto ao sistema coletivo de coleta e tratamento dos esgotos.  

Atualmente, a população não atendida pelo sistema de esgotamento sanitário utiliza 

sistemas independentes, como as fossas sépticas ou rudimentares. Sendo assim, após a 

definição dessas unidades, deverá ser iniciado um processo de cadastramento das mesmas, 

e prevista uma avaliação dos sistemas de tratamento individuais, assim como a fiscalização 

da sua manutenção. Neste processo deve haver o auxílio da Vigilância Sanitária que deverá 

executar suas atribuições e contribuir para preservação dos recursos hídricos e edáficos. 

7.2.1.2 Sistemas Não Operados Pela SANEPAR 

A ausência, de serviços públicos de esgoto sanitário na área urbana e rural exige a 

implantação de algum meio de disposição dos efluentes com o objetivo de evitar a 

contaminação do solo e da água.  

Conforme definido no diagnóstico, os sistemas individuais consistem no lançamento 

dos esgotos gerados em uma única residência para uma fossa séptica seguida de dispositivo 

de infiltração no solo ou ligado à rede pluvial. Entretanto, esse dispositivo é pouco utilizado 

em Campo Largo, onde os munícipes utilizam em grande maioria as fossas rudimentares, as 

quais são construídas sem qualquer cuidado quanto à contenção dos agentes contaminantes 

presentes nos esgotos. São simplesmente buracos sem adequada vedação e tratamento. 

O aumento demográfico torna complexas as soluções individuais, por apresentar 

dificuldades para aplicação, uma vez que a área requerida para a infiltração torna-se 

demasiadamente elevada e maior que a área disponível. Neste caso, os sistemas coletivos 

apresentam-se como a solução mais indicada. 

No caso de Campo Largo será proposto a utilização dos sistemas individuais para as 

áreas rurais, ou mesmo para as áreas urbanas, onde não foram passíveis de implantação de 

rede coletora de esgotamento sanitário. Ou seja, para aglomerados urbanos, a utilização dos 

sistemas individuais é a última opção técnica. 

Os sistemas coletivos são constituídos por canalizações (redes) que recebem o 

lançamento dos esgotos e são transportados ao destino final de forma sanitariamente 

adequada. Em alguns casos, a região a ser atendida pode situar-se em área afastada, ou 

mesmo em áreas cujas altitudes se encontram em níveis inferiores (cotas negativas). Neste 

caso, deve-se realizar estudos de viabilidade de implantação da rede coletora, bem como a 

avaliação técnica e econômica de outras tecnologias viáveis para estas situações. Podem 

ainda ser realizados estudos de viabilidade para a implantação de outros sistemas de 
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tratamentos coletivos alternativos, como por exemplo, o sistema de tratamento de esgotos por 

raízes (wetlands1). 

Os sistemas individuais são indicados para zonas rurais ou urbanas de baixa 

densidade demográfica, embora comumente aplicados para pequenas vazões, as fossas 

sépticas podem tratar vazões médias e elevadas, quando construídas em módulos, sendo 

uma tecnologia simples e de baixo custo. Contudo, apresenta baixa eficiência, principalmente 

na remoção de nutrientes e de patogênicos, produzindo um efluente que deve ser 

encaminhado a um pós-tratamento (CAMPOS, 1999). Portanto, as grandes vantagens das 

fossas sépticas em comparação a todas as outras opções de tratamento de esgotos, estão 

na construção e operação extremamente simples, além dos baixos custos.  

Da mesma forma como na Sede Urbana tais sistemas devem apresentar 

monitoramento para verificar irregularidades. Caso haja a implantação de nova ETE, esta 

também deverá ter seus resíduos destinados adequadamente, bem como, deve haver a 

realização correta das análises do efluente a ser lançado no corpo hídrico. 

De forma geral, as ações voltadas para esta parcela da população vão de acordo com 

suas demandas, salientando programas de fiscalização e conscientização para informá-los 

quanto aos procedimentos necessários para execução de sistemas individuais de tratamento, 

bem como da importância de obter sistemas eficazes de tratamento dos esgotos. 

7.2.2 Projeção de Demandas e Estimativas de Demandas 

 

O sistema de esgotamento sanitário é baseado na coleta e tratamento coletivos dos 

dejetos. Para obter as vazões e concentrações das populações progressivas ao longo do 

horizonte de projeto nas áreas de estudo, foi preciso aplicar as taxas de crescimento da sede 

urbana e área urbana de cada distrito. Os dados de população utilizados foram os já 

trabalhados e apresentados no Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico  

Para estimar o volume de esgoto sanitário gerado baseia-se na fração de água que 

entra na rede coletora na forma de esgoto, sendo denominada tecnicamente de coeficiente 

de retorno esgoto/água. Os valores típicos do coeficiente de retorno esgoto/água variam de 

0,6 a 1,0, sendo usualmente adotado o de 0,8 (VON SPERLING, 1996). 

Os cálculos são feitos da seguinte forma: 

 

 

                                                           
  Wetlands – Sistema de tratamento de esgoto por zonas de raízes de plantas macrófitas  
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Onde: 

 K1 = 1,2 (coeficiente máximo diário);  

 K2 = 1,5 (coeficiente máximo horário);  

 Coeficiente de retorno = 0,8. 

O esgoto gerado é basicamente composto por material orgânico e pouco inorgânico. 

Sua composição advém da água de banho, urina, fezes, papel, restos de comida, sabão, 

detergentes, águas de lavagem.  

Há uma preocupação com os materiais despejados nos ralos de pias e pisos, pois, 

sendo material grosseiro ou perfuro cortante, podem danificar todo o sistema de tratamento, 

queimar bombas, entupir tubulações, além de comprometer os tempos de residência 

hidráulica nas unidades e, com isso, reduzir as eficiências esperadas.  

Desta forma, orienta-se que sejam jogados, no esgoto, apenas os materiais facilmente 

degradados no sistema. Para materiais como papel higiênico, palitos de dente entre outros, é 

desejável o seu descarte, junto aos resíduos sólidos, em local destinado para tal.  

Portanto, os principais componentes do esgoto serão (FUNASA, 2004):  

 Compostos de proteínas: 40 – 60%;  

 Carboidratos: 25 – 50%;  

 Gordura e óleos: 10%;  

 Ureia, surfactantes, nitrogênio: 2,5 – 5,0%.  

As proteínas produzem nitrogênio e apresentam carbono, hidrogênio, nitrogênio, 

oxigênio, fósforo, enxofre e ferro. O organismo animal é constituído principalmente de material 

proteico, assim como as plantas. 

Tais produtos, são também responsáveis pelo enxofre, que gera o gás sulfídrico. Os 

carboidratos contêm carbono, hidrogênio e oxigênio. São as primeiras substâncias a serem 

destruídas pelas bactérias, com produção de ácidos orgânicos. Como carboidratos, têm-se os 

açúcares, amido, celulose e fibra de madeira.  

De acordo com o exposto, o esgoto gerado em residências domiciliares é mais diluído 

e apresenta uma composição diferenciada de esgotos industriais, pela sua concentração. 

Desta forma, na Tabela 7.15 são apresentados os parâmetros de controle com sua 

concentração no esgoto bruto estimada para o esgoto domiciliar. 

 
  



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 479 

Tabela 7.15 – Parâmetros determinados para cálculo de concentração. 

Parâmetro 
Contribuição per capita em g/hab./dia 

Faixa Adotado 

Sólidos Totais 120 - 220 180 

Matéria Orgânica 
DBO5 40 - 60 54 

DQO 80 - 120 100 

Nitrogênio  6,00 - 10 ,00 8 

Fósforo 0,7 - 2,5 1 

pH - - 

Alcalinidade 20 - 40 30 

Fonte: Von Sperling, 1996. 

 

As projeções foram trabalhadas de maneira separada para a sede urbana e área 

urbana dos distritos, conforme apresentado abaixo. 

7.2.2.1 Sede Urbana 

Considerando o atual consumo médio per capita de água de Campo Largo, de 107 

l/hab./dia, e levando em conta a projeção do crescimento da população para os próximos 20 

anos, obtém-se a estimativa da demanda de geração de esgoto para a sede urbana do 

município, que apresenta a vazão média de esgotos gerada na área urbana de Campo Largo 

no horizonte de projeto, bem como a vazão média de tratamento. 
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Tabela 7.16 – Estudo de Demanda de Vazão de Esgoto Sanitário – Sede Campo Largo. 

Ano 
População 

(hab.) 
Vazão média 

(l/s) 
Vazão Doméstica 

inicial (l/s) 
Vazão Doméstica 

final (l/s) 

2014 80.731 79,98 119,98 143,97 

2015 82.007 81,25 121,87 146,24 

2016 83.282 82,51 123,77 148,52 

2017 84.558 83,77 125,66 150,79 

2018 85.833 85,04 127,56 153,07 

2019 87.109 86,30 129,45 155,34 

2020 88.384 87,57 131,35 157,62 

2021 89.660 88,83 133,24 159,89 

2022 90.935 90,09 135,14 162,17 

2023 92.211 91,36 137,04 164,44 

2024 93.486 92,62 138,93 166,72 

2025 94.762 93,88 140,83 168,99 

2026 96.037 95,15 142,72 171,27 

2027 97.313 96,41 144,62 173,54 

2028 98.588 97,68 146,51 175,82 

2029 99.864 98,94 148,41 178,09 

2030 101.139 100,20 150,30 180,36 

2031 102.415 101,47 152,20 182,64 

2032 103.690 102,73 154,09 184,91 

2033 104.966 103,99 155,99 187,19 

2034 106.241 105,26 157,89 189,46 

2035 107.517 106,52 159,78 191,74 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Conforme apresentado na Tabela 7.17, para população de 2.014 tem-se uma vazão 

doméstica final de 143,97 l/s.  Tem-se atualmente (SANEPAR, 2014), 13.535 ligações ativas 

de esgoto no município, o que, considerando a estimativa da companhia de 3,4 habitantes por 

ligação, equivale à 46.019 habitantes atendidos (57% da população urbana).  

Considerando o atendimento atual, e a população calculada para 2.014, pode-se 

afirmar que 34.712 habitantes ainda não são atendidos pelo sistema de esgotamento sanitário 

do município. 

Estima-se que em 2.035, a sede urbana de Campo Largo apresente população de 

107.517, ou seja, um incremento de 26.786 habitantes, os quais deverão ser atendidos pelo 

sistema.  

Com base nos dados apresentados na tabela, foi possível realizar o estudo de 

concentração de cargas para o esgoto gerado. 
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Tabela 7.17 – Estudo de Concentração de Cargas – Sede Urbana. 

Anos População 
DBO5  

(kg/dia) 
DQO  

(kg/dia) 
Nitrogênio 

(Kg/dia) 
Fósforo 
(Kg/dia) 

2014 80.731 4.359,47 8.073,10 645,85 80,73 

2015 82.007 4.428,35 8.200,65 656,05 82,01 

2016 83.282 4.497,23 8.328,20 666,26 83,28 

2017 84.558 4.566,11 8.455,75 676,46 84,56 

2018 85.833 4.634,98 8.583,30 686,66 85,83 

2019 87.109 4.703,86 8.710,85 696,87 87,11 

2020 88.384 4.772,74 8.838,40 707,07 88,38 

2021 89.660 4.841,61 8.965,95 717,28 89,66 

2022 90.935 4.910,49 9.093,50 727,48 90,94 

2023 92.211 4.979,37 9.221,05 737,68 92,21 

2024 93.486 5.048,24 9.348,60 747,89 93,49 

2025 94.762 5.117,12 9.476,15 758,09 94,76 

2026 96.037 5.186,00 9.603,70 768,30 96,04 

2027 97.313 5.254,88 9.731,25 778,50 97,31 

2028 98.588 5.323,75 9.858,80 788,70 98,59 

2029 99.864 5.392,63 9.986,35 798,91 99,86 

2030 101.139 5.461,51 10.113,90 809,11 101,14 

2031 102.415 5.530,38 10.241,45 819,32 102,41 

2032 103.690 5.599,26 10.369,00 829,52 103,69 

2033 104.966 5.668,14 10.496,55 839,72 104,97 

2034 106.241 5.737,01 10.624,10 849,93 106,24 

2035 107.517 5.805,89 10.751,65 860,13 107,52 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

7.2.2.2 Distrito de Bateias 

Considerando o atual consumo médio per capita de água de Bateias, de 107 l/hab./dia, 

e levando em conta a projeção do crescimento da população para os próximos 20 anos, 

obtém-se a estimativa da demanda de geração de esgoto para a sede urbana do distrito, que 

apresenta a vazão média de esgotos gerada no distrito no horizonte de projeto, bem como a 

vazão média de tratamento. 
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Tabela 7.18 – Estudo de Demanda de Vazão de Esgoto Sanitário – Distrito de Bateias. 

Ano 
População 

(hab.) 
Vazão média  

(l/s) 
Vazão Doméstica 

Inicial (l/s) 
Vazão Doméstica 

final (l/s) 

2014 2.939 2,91 4,37 5,24 

2015 3.021 2,99 4,49 5,39 

2016 3.103 3,07 4,61 5,53 

2017 3.185 3,16 4,73 5,68 

2018 3.267 3,24 4,86 5,83 

2019 3.349 3,32 4,98 5,97 

2020 3.431 3,40 5,10 6,12 

2021 3.513 3,48 5,22 6,26 

2022 3.595 3,56 5,34 6,41 

2023 3.677 3,64 5,46 6,56 

2024 3.759 3,72 5,59 6,70 

2025 3.841 3,81 5,71 6,85 

2026 3.923 3,89 5,83 7,00 

2027 4.005 3,97 5,95 7,14 

2028 4.087 4,05 6,07 7,29 

2029 4.169 4,13 6,20 7,43 

2030 4.251 4,21 6,32 7,58 

2031 4.333 4,29 6,44 7,73 

2032 4.415 4,37 6,56 7,87 

2033 4.497 4,46 6,68 8,02 

2034 4.579 4,54 6,80 8,17 

2035 4.661 4,62 6,93 8,31 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Conforme apresentado na tabela acima, estima-se que ao final do ano de 2014, a 

população urbana do Distrito Bateias terá gerado uma vazão total de 5,24 l/s de esgoto 

sanitário. E ao final do horizonte previsto pelo Plano, 2035, estima-se vazão final de 8,31 l/s 

de esgoto gerado para o total de 4.661 habitantes. 

Com base nestes dados calculados, torna-se possível estimar as concentrações de 

carga gerada, a partir dos parâmetros apresentados na Tabela 1.18. 
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Tabela 7.19 – Estudo de Concentrações de Cargas – Distrito de Bateias. 

Anos População 
DBO5 

(kg/dia) 
DQO 

(kg/dia) 
Nitrogênio 

(kg/dia) 
Fósforo 
(kg/dia) 

2014 2.939 158,71 293,90 23,51 2,94 

2015 3.021 163,13 302,10 24,17 3,02 

2016 3.103 167,56 310,30 24,82 3,10 

2017 3.185 171,99 318,50 25,48 3,19 

2018 3.267 176,42 326,70 26,14 3,27 

2019 3.349 180,85 334,90 26,79 3,35 

2020 3.431 185,27 343,10 27,45 3,43 

2021 3.513 189,70 351,30 28,10 3,51 

2022 3.595 194,13 359,50 28,76 3,60 

2023 3.677 198,56 367,70 29,42 3,68 

2024 3.759 202,99 375,90 30,07 3,76 

2025 3.841 207,41 384,10 30,73 3,84 

2026 3.923 211,84 392,30 31,38 3,92 

2027 4.005 216,27 400,50 32,04 4,01 

2028 4.087 220,70 408,70 32,70 4,09 

2029 4.169 225,13 416,90 33,35 4,17 

2030 4.251 229,55 425,10 34,01 4,25 

2031 4.333 233,98 433,30 34,66 4,33 

2032 4.415 238,41 441,50 35,32 4,42 

2033 4.497 242,84 449,70 35,98 4,50 

2034 4.579 247,27 457,90 36,63 4,58 

2035 4.661 251,69 466,10 37,29 4,66 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

7.2.2.3 Distrito de Ferraria 

Considerando o atual consumo médio per capita de água de Ferraria, de 107 l/hab./dia, 

e levando em conta a projeção do crescimento da população para os próximos 20 anos, 

obtém-se a estimativa da demanda de geração de esgoto para a sede urbana do distrito, que 

apresenta a vazão média de esgotos gerada no distrito no horizonte de projeto, bem como a 

vazão média de tratamento. 
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Tabela 7.20 – Estudo de Demanda de Vazão de Esgoto Sanitário – Distrito de Ferraria. 

Ano 
População 

(hab.,) 
Vazão média 

(l/s) 
Vazão Doméstica 

Inicial (l/s) 
Vazão Doméstica 

final (l/s) 

2014 16.233 16,08 24,12 28,95 

2015 16.454 16,30 24,45 29,34 

2016 16.677 16,52 24,78 29,74 

2017 16.904 16,75 25,12 30,15 

2018 17.134 16,98 25,46 30,56 

2019 17.367 17,21 25,81 30,97 

2020 17.603 17,44 26,16 31,39 

2021 17.843 17,68 26,52 31,82 

2022 18.085 17,92 26,88 32,25 

2023 18.331 18,16 27,24 32,69 

2024 18.581 18,41 27,61 33,14 

2025 18.833 18,66 27,99 33,59 

2026 19.089 18,91 28,37 34,04 

2027 19.349 19,17 28,75 34,51 

2028 19.612 19,43 29,15 34,97 

2029 19.879 19,69 29,54 35,45 

2030 20.149 19,96 29,94 35,93 

2031 20.423 20,23 30,35 36,42 

2032 20.701 20,51 30,76 36,92 

2033 20.983 20,79 31,18 37,42 

2034 21.268 21,07 31,61 37,93 

2035 21.557 21,36 32,04 38,44 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Estima-se então que ao final do ano de 2014, a população urbana do Distrito Ferraria 

terá gerado uma vazão total de 28,95 l/s de esgoto sanitário. E ao final do horizonte previsto 

pelo Plano, 2035, estima-se vazão final de 38,44 l/s de esgoto gerado para o total de 21.557 

habitantes. 

Com base nestes dados calculados, torna-se possível estimar as concentrações de 

carga gerada, a partir dos parâmetros apresentados na Tabela 7.21. 
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Tabela 7.21 – Estudo de Concentrações de Cargas – Distrito de Ferraria. 

Anos População 
DBO5  

(kg/dia) 
DQO  

(kg/dia) 
Nitrogênio 

(kg/dia) 
Fósforo 
(kg/dia) 

2014 16.233 876,58 1.623,30 129,86 16,23 

2015 16.454 888,52 1.645,40 131,63 16,45 

2016 16.677 900,56 1.667,70 133,42 16,68 

2017 16.904 912,82 1.690,40 135,23 16,90 

2018 17.134 925,24 1.713,40 137,07 17,13 

2019 17.367 937,82 1.736,70 138,94 17,37 

2020 17.603 950,56 1.760,30 140,82 17,60 

2021 17.843 963,52 1.784,30 142,74 17,84 

2022 18.085 976,59 1.808,50 144,68 18,09 

2023 18.331 989,87 1.833,10 146,65 18,33 

2024 18.581 1.003,37 1.858,10 148,65 18,58 

2025 18.833 1.016,98 1.883,30 150,66 18,83 

2026 19.089 1.030,81 1.908,90 152,71 19,09 

2027 19.349 1.044,85 1.934,90 154,79 19,35 

2028 19.612 1.059,05 1.961,20 156,90 19,61 

2029 19.879 1.073,47 1.987,90 159,03 19,88 

2030 20.149 1.088,05 2.014,90 161,19 20,15 

2031 20.423 1.102,84 2.042,30 163,38 20,42 

2032 20.701 1.117,85 2.070,10 165,61 20,70 

2033 20.983 1.133,08 2.098,30 167,86 20,98 

2034 21.268 1.148,47 2.126,80 170,14 21,27 

2035 21.557 1.164,08 2.155,70 172,46 21,56 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

7.2.2.4 Distrito de Três Córregos 

Considerando o atual consumo médio per capita de água de Três Córregos, de 100 

l/hab./dia, e levando em conta a projeção do crescimento da população para os próximos 20 

anos, obtém-se a estimativa da demanda de geração de esgoto para a sede urbana do distrito, 

que apresenta a vazão média de esgotos gerada no distrito no horizonte de projeto, bem como 

a vazão média de tratamento. 
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Tabela 7.22 – Estudo de Demanda de Vazão de Esgoto Sanitário – Distrito de Três Córregos. 

Ano 
População  

(hab.) 
Vazão média  

(l/s) 
Vazão Doméstica 

Inicial (l/s) 
Vazão Doméstica 

final (l/s) 

2014 282 0,26 0,39 0,47 

2015 286 0,26 0,40 0,48 

2016 290 0,27 0,40 0,48 

2017 293 0,27 0,41 0,49 

2018 297 0,28 0,41 0,50 

2019 302 0,28 0,42 0,50 

2020 306 0,28 0,43 0,51 

2021 310 0,29 0,43 0,52 

2022 314 0,29 0,44 0,52 

2023 318 0,29 0,44 0,53 

2024 323 0,30 0,45 0,54 

2025 327 0,30 0,45 0,55 

2026 331 0,31 0,46 0,55 

2027 336 0,31 0,47 0,56 

2028 340 0,31 0,47 0,57 

2029 345 0,32 0,48 0,58 

2030 350 0,32 0,49 0,58 

2031 355 0,33 0,49 0,59 

2032 359 0,33 0,50 0,60 

2033 364 0,34 0,51 0,61 

2034 369 0,34 0,51 0,62 

2035 374 0,35 0,52 0,62 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Estima-se então que ao final do ano de 2.014, a população urbana do Distrito Três 

Córregos terá gerado uma vazão total de 0,47 l/s de esgoto sanitário. E ao final do horizonte 

previsto pelo Plano, 2035, estima-se vazão final de 0,62 l/s de esgoto gerado para o total de 

374 habitantes. 

Com base nestes dados calculados, torna-se possível estimar as concentrações de 

carga gerada, a partir dos parâmetros apresentados na Tabela 7.23. 
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Tabela 7.23 -– Estudo de Concentrações de Cargas – Distrito de Três Córregos. 

Anos População 
DBO5  

(kg/dia) 
DQO  

(kg/dia) 
Nitrogênio 

(kg/dia) 
Fósforo 
(kg/dia) 

2014 282 15,23 28,20 2,26 0,28 

2015 286 15,44 28,60 2,29 0,29 

2016 290 15,66 29,00 2,32 0,29 

2017 293 15,82 29,30 2,34 0,29 

2018 297 16,04 29,70 2,38 0,30 

2019 302 16,31 30,20 2,42 0,30 

2020 306 16,52 30,60 2,45 0,31 

2021 310 16,74 31,00 2,48 0,31 

2022 314 16,96 31,40 2,51 0,31 

2023 318 17,17 31,80 2,54 0,32 

2024 323 17,44 32,30 2,58 0,32 

2025 327 17,66 32,70 2,62 0,33 

2026 331 17,87 33,10 2,65 0,33 

2027 336 18,14 33,60 2,69 0,34 

2028 340 18,36 34,00 2,72 0,34 

2029 345 18,63 34,50 2,76 0,35 

2030 350 18,90 35,00 2,80 0,35 

2031 355 19,17 35,50 2,84 0,36 

2032 359 19,39 35,90 2,87 0,36 

2033 364 19,66 36,40 2,91 0,36 

2034 369 19,93 36,90 2,95 0,37 

2035 374 20,20 37,40 2,99 0,37 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

7.2.2.5 Distrito de São Silvestre 

Considerando o atual consumo médio per capita de água de Três Córregos, de 100 

l/hab./dia, e levando em conta a projeção do crescimento da população para os próximos 20 

anos, obtém-se a estimativa da demanda de geração de esgoto para a sede urbana do distrito, 

que apresenta a vazão média de esgotos gerada no distrito no horizonte de projeto, bem como 

a vazão média de tratamento. 
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Tabela 7.24 – Estudo de Demanda de Vazão de Esgoto Sanitário – Distrito de São Silvestre. 

Ano 
População 

(hab.) 
Vazão média 

(l/s) 
Vazão Doméstica 

Inicial (l/s) 
Vazão Doméstica 

final (l/s) 

2014 301 0,28 0,42 0,50 

2015 305 0,28 0,42 0,51 

2016 309 0,29 0,43 0,52 

2017 313 0,29 0,43 0,52 

2018 318 0,29 0,44 0,53 

2019 322 0,30 0,45 0,54 

2020 326 0,30 0,45 0,54 

2021 331 0,31 0,46 0,55 

2022 335 0,31 0,47 0,56 

2023 340 0,31 0,47 0,57 

2024 344 0,32 0,48 0,57 

2025 349 0,32 0,48 0,58 

2026 354 0,33 0,49 0,59 

2027 359 0,33 0,50 0,60 

2028 363 0,34 0,50 0,61 

2029 368 0,34 0,51 0,61 

2030 373 0,35 0,52 0,62 

2031 378 0,35 0,53 0,63 

2032 384 0,36 0,53 0,64 

2033 389 0,36 0,54 0,65 

2034 394 0,36 0,55 0,66 

2035 399 0,37 0,55 0,67 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Estima-se então que ao final do ano de 2014, a população urbana do Distrito São 

Silvestre terá gerado uma vazão total de 0,50 l/s de esgoto sanitário. E ao final do horizonte 

previsto pelo Plano, 2035, estima-se vazão final de 0,67 l/s de esgoto gerado para o total de 

399 habitantes. 

Com base nestes dados calculados, torna-se possível estimar as concentrações de 

carga gerada, a partir dos parâmetros apresentados na Tabela 7.25. 
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Tabela 7.25 – Estudo de Concentrações de Cargas – Distrito de São Silvestre. 

Anos População 
DBO5  

(kg/dia) 
DQO  

(kg/dia) 
Nitrogênio 

(kg/dia) 
Fósforo 
(kg/dia) 

2014 301 16,25 30,10 2,41 0,30 

2015 305 16,47 30,50 2,44 0,31 

2016 309 16,69 30,90 2,47 0,31 

2017 313 16,90 31,30 2,50 0,31 

2018 318 17,17 31,80 2,54 0,32 

2019 322 17,39 32,20 2,58 0,32 

2020 326 17,60 32,60 2,61 0,33 

2021 331 17,87 33,10 2,65 0,33 

2022 335 18,09 33,50 2,68 0,34 

2023 340 18,36 34,00 2,72 0,34 

2024 344 18,58 34,40 2,75 0,34 

2025 349 18,85 34,90 2,79 0,35 

2026 354 19,12 35,40 2,83 0,35 

2027 359 19,39 35,90 2,87 0,36 

2028 363 19,60 36,30 2,90 0,36 

2029 368 19,87 36,80 2,94 0,37 

2030 373 20,14 37,30 2,98 0,37 

2031 378 20,41 37,80 3,02 0,38 

2032 384 20,74 38,40 3,07 0,38 

2033 389 21,01 38,90 3,11 0,39 

2034 394 21,28 39,40 3,15 0,39 

2035 399 21,55 39,90 3,19 0,40 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

7.2.3 Alternativas de Tratamento dos Esgotos 

Para realizar a escolha do tratamento a ser utilizado, devem ser observadas as 

condições mínimas estabelecidas para a qualidade da água dos mananciais receptores e os 

seus usos preponderantes. Os principais parâmetros físico-químicos a serem estudados a fim 

de definir qual o tratamento adequado são: vazão; pH e temperatura; demanda bioquímica de 

oxigênio - DBO, Demanda Química de Oxigênio – DQO; toxicidade e teor de sólidos em 

suspensão ou sólidos suspensos totais - SST.  

Ao definir um processo de tratamento deve-se considerar sua eficiência, a 

disponibilidade de área para sua instalação, os custos operacionais, especialmente energia 

elétrica, e a quantidade de lodo gerado.  

Os sistemas de tratamento mais usuais atualmente são: disposição no solo; sistema 

de lagoas e lodos ativados. De acordo com BNDES (1997) os principais sistemas de 

tratamento podem ser definidos da seguinte forma: 
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 Disposição no solo - Sistema simplificado que requer áreas extensas nas quais 

os esgotos são aplicados por aspersão, vala ou alagamento, sofrendo evaporação 

ou sendo absorvidos pela vegetação. Grande parte do efluente é infiltrada no solo 

e o restante sai como esgoto tratado na extremidade oposta do terreno. A 

eficiência na remoção de DBO está entre 85 e 99% e a de patogênicos está entre 

90 e 99%. O custo de implantação e operação é bastante reduzido e não 

apresenta geração de lodo. Pode gerar maus odores, insetos e vermes, além de 

apresentar risco de contaminação da vegetação, no caso de agricultura, dos 

trabalhadores envolvidos, do solo e do lençol freático; 

 Sistema de Lagoas - Lagoas de estabilização sem aeração – Técnica 

simplificada que exige uma área extensa para a instalação da lagoa, na qual os 

esgotos sofrem o processo aeróbio de depuração graças à existência de plantas 

verdes que oxigenam a água. Para reduzir a área necessária podem ser instaladas 

lagoas menores para processar a depuração anaeróbia. A eficiência na remoção 

de DBO é de 70 a 90% e de coliformes é de 90 a 99%. Os custos de implantação 

e operação são reduzidos, tem razoável resistência a variações de carga e o lodo 

gerado é removido após 20 anos de uso. Por outro lado, sofre com a variação das 

condições atmosféricas (temperatura e insolação), produz maus odores, no caso 

das anaeróbias, e insetos. Quando sua manutenção é descuidada há o 

crescimento da vegetação local. Lagoas anaeróbias - são lagoas mais profundas, 

de até 4,5m e reduzida área superficial. As bactérias anaeróbias decompõem a 

matéria orgânica em gases, sendo baixa a produção de lodo. Este tratamento é 

adequado para efluentes com altíssimo teor orgânico, a exemplo do esgoto de 

matadouros, não se aplicando aos esgotos domésticos cujo DBO é inferior. 

Lagoas de estabilização aeradas - Sistema mecanizado e aeróbio. O oxigênio é 

fornecido por equipamentos mecânicos - os aeradores - ou por ar comprimido 

através de um difusor submerso. A remoção do DBO é função do período de 

aeração, da temperatura e da natureza do esgoto. O despejo de efluente industrial 

deve ser controlado para não prejudicar a eficiência do processo. Os sólidos dos 

esgotos e as bactérias sedimentam, indo para o lodo do fundo, ou são removidos 

em uma lagoa de decantação secundária. O processo tem baixa produção de 

maus odores, sendo a eficiência na remoção de DBO de 70 a 90% e na eliminação 

de patogênicos de 60 a 99%. Requerem menos área do que os sistemas naturais, 

porém ocupam mais espaço que os demais sistemas mecanizados. O consumo 

de energia já é razoavelmente elevado. Em períodos entre 2 a 5 anos é necessária 

a remoção do lodo da lagoa de decantação; 
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 Lodos ativados - Sistema mecanizado e aeróbio. A remoção da matéria orgânica 

é feita pelas bactérias que crescem no tanque de aeração e formam uma 

biomassa a ser sedimentada no decantador. O lodo do decantador secundário é 

retornado, por bombeamento, ao tanque de aeração, para aumentar a eficiência 

do sistema. O oxigênio é fornecido por aeradores mecânicos superficiais ou por 

tubulações de ar no fundo do tanque. Tais sistemas podem operar continuamente 

ou de forma intermitente, e quase não produzem maus odores, insetos ou vermes. 

A eliminação de DBO alcança de 85 a 98% e a de patogênicos de 60 a 90%. A 

instalação requer área reduzida, mas envolve a necessidade de diversos 

equipamentos (aeradores, elevatórias de recirculação, raspadores de lodo, 

misturador de digestor, etc.). Seu custo de implantação é elevado devido ao grau 

de mecanização e tem alto custo operacional graças ao consumo de energia para 

movimentação dos equipamentos. Necessita de tratamento para o lodo gerado 

bem como sua disposição final (BNDES, 1997, p.4-5). 

7.2.4 Objetivos e Metas 

Tendo em vista o cenário atual da situação do sistema de esgotamento sanitário do 

Município de Campo Largo, retratado no Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico 

deste Plano, deve-se considerar algumas variáveis para o alcance do cenário de referência 

do SES, que busca a universalização dos serviços. 

Para o sistema de esgotamento sanitário, a universalização demandará muito 

investimento, uma vez que o sistema não contempla toda a população urbana do município.  

Diante da premissa de atingir e manter a universalização dos serviços de esgotamento 

sanitário constata-se a necessidade de prever a expansão do sistema para atender as 

demandas atuais e a futuras, principalmente quando se trata da rede coletora, dos 

interceptores e dos emissários, para garantir a coleta e a destinação de todo o esgoto gerado 

na área urbana para as ETE, e também os sistemas individuais de tratamento dos distritos e 

da zona rural. 

Os distritos e áreas rurais devem ser priorizados com a viabilização gradativa de 

implantação de sistemas individuais eficientes de tratamento, ou ainda, viabilização de 

sistemas coletivos de tratamento como as citadas “wetlands”. Aos que já possuem condições 

sanitárias como fossas sépticas comunitárias, é necessário a mudança de sistema com a 

instalação de unidades de estações compactas de tratamento de esgoto para prever o 

tratamento adequado do esgoto gerado. 

Nota-se que, de acordo com o cenário de referência, alguns objetivos são comuns à 

todos os sistemas, sendo estes apresentados logo abaixo: 
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Tabela 7.26 – Objetivo 1 – Otimização do sistema de esgotamento sanitário. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVO 1 Otimização do sistema de esgotamento sanitário. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 4 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1. Limpeza e manutenção da rede e PV; 
2. Implantar programas de combate as ligações irregulares; 
3. Criar legislação municipal definindo diretrizes de fiscalização de 
ligações clandestinas. 
4. Prever a implantação de sistemas alternativos 

1. Limpeza e manutenção da rede e PV; 
2. Fiscalizar ligações clandestinas; 
3. Manter banco de dados atualizados. 
4. Prever a implantação de sistemas alternativos. 

1. Limpeza e manutenção da rede e PV; 
2. Fiscalizar ligações clandestinas; 
3. Manter banco de dados atualizados. 
4.Prever a implantação de sistemas alternativos. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  

Memorial de Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

2.1.1 
Otimização de serviços de limpeza e manutenção de PV 
e controle de vazamentos de esgoto. 

R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 600.000, 00 R$ 50.000,00 / ano SANEPAR 

2.1.2 

Criar plano permanente de fiscalização das ligações 
irregulares de esgoto na rede pluvial e das redes pluviais 
lançadas na rede de esgoto, visando a redução de 
ligações clandestinas 

- - - Ação Administrativa SANEPAR 

2.1.3 
Criar legislação municipal definindo diretrizes de 
fiscalização de ligações clandestinas. 

- - - Ação Administrativa 
Prefeitura 
Municipal 

2.1.4 
Criar e manter equipe para a fiscalização das ligações 
irregulares e receber denúncias – disque denúncias 

R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 240.000,00 R$ 20.000,00 / ano SANEPAR 

2.1.5 
Automatização e cadastro georreferenciado em SIG de 
todo o SEE. 

- - - Ação Administrativa SANEPAR 

2.1.6 

Monitoramento dos corpos receptores do efluente da 
ETE, para adoção de medidas preventivas e corretivas, 
evitando a alteração das características naturais dos 
corpos d'água. Esse processo se faz através da criação 
de um banco de dados das análises; 

- - - Ação Administrativa SANEPAR 

2.1.7 

Em parceria entre o município e a Sanepar, prever o 
estudo para a implantação de sistema de tratamento de 
esgoto alternativo (wetlands) para escolas, vilas, postos 
de saúde (fluxo de no mínimo 30 hab./dia). 

R$ 48.000,00 R$ 48.000,00 R$ 48.000,00 
R$ 4.800,00 (1 ETE para 
30 habitantes) = 10 ETE 

por prazo. 

Min. Das 
Cidades/Recur
so Municipal 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 328.000,00 R$ R$ 328.000,00 R$ 888.000,00 TOTAL DOS OBJETIVOS 
R$ 1.544.000,0

0 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.27 – Objetivo 2 – Ampliar o controle de sistemas individuais de esgotamento sanitário da área rural e urbana. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVO 2 Ampliar o controle de sistemas de esgotamento sanitário da área rural e urbana. 

METAS 

IMEDIATA – ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1. Criar parcerias para viabilizar projeto de fiscalização 
2. Fiscalizar unidades de tratamento individual nas áreas 
urbanas 
3. Criar e implantar programa de assistência à população 
para construção adequada de sistemas individuais de 
esgotamento sanitário, monitorar e fiscalizar as unidades 
geradoras de efluentes domésticos. 

1. Fiscalizar unidades de tratamento individual nas áreas 
urbanas;  
2. Fiscalizar unidades de tratamento individual nas áreas 
rurais;  
3. Manter o programa de assistência à população, com 
monitoramento e fiscalização das unidades geradoras de 
efluentes domésticos. 

1. Fiscalizar unidades de tratamento individual nas áreas 
urbanas;  
2. Fiscalizar unidades de tratamento individual nas áreas 
rurais;  
3. Manter o programa de assistência à população, com 
monitoramento e fiscalização das unidades geradoras de 
efluentes domésticos. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  Memorial de 

Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

2.2.1 

Buscar parcerias juntamente com a Vigilância Sanitária 
e EMATER para viabilizar projetos de monitoramento e 
fiscalização dos sistemas individuais do município de 
Campo Largo; 

- - - 
Ação 

administrativa 
Recurso 
municipal 

2.2.2 
Ampliar a fiscalização das unidades de tratamento 
individual localizadas na área urbana do município; 

- - - 
Ação 

administrativa 
Min. Das Cidades 

2.2.3 

Criar e implantar programa de educação ambiental para 
população rural a fim de disseminar práticas sanitárias 
que ampliem a qualidade de vida das comunidades 
através da adoção de técnicas adequadas para o 
tratamento dos esgotos gerados. 

- - - 
Ação 

administrativa 
Min. Das Cidades 

2.2.4 
Controlar e orientar a desativação de fossas, realizando 
estudos sobre a viabilidade de aproveitamento para 
infiltração e retardo do escoamento das águas pluviais. 

- - - 
Ação 

administrativa 
Min. Das Cidades 

/SANEPAR 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
TOTAL DOS 
OBJETIVOS 

R$ 0,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.28 – Objetivo 3 – Realizar o controle social das áreas atendidas pelo sistema. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVO 3 Realizar o controle social das áreas atendidas pelo sistema. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1. Realizar pesquisas de satisfação; 
2. Realizar ações de educação sócio ambiental. 

1. Realizar pesquisas de satisfação; 
2. Realizar ações de educação ambiental. 

1. Realizar pesquisas de satisfação; 
2. Realizar ações de educação ambiental. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

COD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS 

Memorial de Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

2.3.1 

Realização de pesquisas de satisfação ou 
aproveitamento de informações durante a 
realização dos serviços relacionados ao eixo 
esgoto da SANEPAR. 

R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 120.000,00 
Orçamento em 

empresa de pesquisa 
R$ 10.000,00 / ano 

SANEPAR 

2.3.2 

Criação e implantação de programa de 
educação sócio ambiental que vise o contexto 
geral do uso do equipamento público 
relacionado ao esgotamento sanitário. 

R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 120.000,00 
Orçamento em 

empresa de pesquisa 
R$ 10.000,00 / ano 

SANEPAR 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 240.000,00 TOTAL R$ 400.000,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.



MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO 
Plano Municipal de Saneamento Básico 

Prognóstico e Alternativas para Universalização 

 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 495 

7.2.4.1 Sede Urbana 

A área urbana do município possui atualmente três sistemas coletivos para coleta e 

tratamento do esgoto sanitário, o Sistema Cambuí, Sistema Itaqui e Sistema Xisto (Sistema 

do município de Curitiba). 

Para traçar os objetivos e metas para os próximos anos, faz-se necessário levar em 

conta o projeto de ampliação do sistema Itaqui, que prevê a execução de 2.529 ligações, e 

assentamento de mais de 70.000 m de extensão de rede. De acordo com o número de 

ligações, e considerando 3,4 habitantes por ligações previstos pela SANEPAR, a ampliação 

atenderá cerca de 5.599 habitantes. 

Conforme estimado na projeção populacional, para um horizonte imediato de objetivos 

e metas até 2.018 (próximos 3 anos) a população urbana prevista é de 85.833 habitantes. Se 

considerarmos o número de habitantes já atendidos (46.019 habitantes) e o previsto no projeto 

de Itaqui (5.599 habitantes), tem-se um total de 51.618 habitantes atendidos. 

Subtraindo os dados de população atendida atualmente, da população projetada para 

2035 (107.517 habitantes), tem-se um total de 55.899 habitantes carecendo de atendimento 

de esgotamento sanitário. O que, considerando dados da SANEPAR para o sistema da Sede 

Urbana de 3,8 habitantes atendidos para cada lição, equivale a aproximadamente 14.710 

ligações prediais de esgoto a serem instaladas. 

Deve-se ainda considerar, que além das ligações prediais, faz-se necessário calcular 

a extensão de rede, sendo previsto cerca de 20,55 metros de extensão para cada ligação 

(SNIS, 2012).  

Considerando os objetivos e metas estimados no cenário imediato, curto, médio e 

longo prazo, a execução da ampliação do sistema para população ainda não atendida e a 

estimada foi dividida em três fases, com atendimento de 40% da população não atendida na 

primeira fase, e 60% na segunda fase.  

Com as demandas consideradas, tem-se os seguintes objetivos e metas propostos: 
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Tabela 7.29 – Objetivo 4 – Atingir a universalização através da implantação e/ou ampliação de sistema de coleta e tratamento de esgoto da 
população urbana. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVO 4 Atingir a universalização através da implantação e/ou ampliação de sistema de coleta e tratamento de esgoto da população urbana.  

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1. Elaborar estudo técnico preliminar para 
população não atendida; 
2. Executar primeira fase do estudo técnico 
preliminar. 

1. Executar primeira fase do estudo técnico 
preliminar. 
2. Executar segunda fase do estudo técnico 
preliminar. 

1. Executar segunda fase do estudo técnico 
preliminar. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  

Memorial de Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

2.4.1 
Elaborar estudo técnico preliminar de 
população não atendida (demanda 
populacional prevista para 2.035). 

R$ 153.600,00 - - 

R$ 120,00 hora 
trabalhada engenheiro e 

topografo (640 horas) 
SANEPAR 

2.4.2 
Executar a primeira fase do estudo 
técnico previsto - 25% da população 
prevista (13.975 habitantes). 

- R$ 7.416.812,00 - 

R$ 428,00 / habitante 
(BRASIL, 2010) + 24% 
encargos = 530,72 por 

habitante 

M cidades/ 
MMA/SANEPAR 

2.4.3 
Executar segunda fase do estudo técnico 
previsto - 50% da população prevista 
(27.950 habitantes). 

- - R$ 14.833.624,00 

R$ 428,00 / habitante 
(BRASIL, 2010) + 24% 
encargos = 530,72 por 

habitante 

M cidades/ 
MMA/SANEPAR 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 153.600,00 R$ 7.416.812,00 R$ 14.833.624,00 TOTAL DOS OBJETIVOS R$ 22.404.036,00 

Nota: A fim de atingir a universalização dos serviços de saneamento básico, compete ao gestor municipal acompanhar o cumprimento das metas e realizar a revisão do Plano 
Municipal de Saneamento Básico a cada quatro anos. Existe a obrigação da concessionária no cumprimento das metas estabelecidas, os sistemas complementares e as 
propostas existentes no PMSB devem ser considerados na revisão do plano para que a universalização seja atingida. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.
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7.2.4.2 Distrito de Bateias 

O Distrito de Bateias não apresenta nenhum sistema para a coleta e tratamento de 

esgotamento sanitário. Visto o cenário de referência citado, tem-se a necessidade de 

inicialmente realizar um projeto para a implantação do sistema de esgotamento sanitário e 

posterior a isto, realizar a construção do mesmo. 

Conforme estimado na projeção populacional, para os próximos 20 anos, considera-

se população urbana de 4.661 habitantes. Visto que ainda não há atendimento de 

esgotamento sanitário, e considerando o índice da SANEPAR para o sistema de Bateais de 

3,8 habitantes atendidos por cada ligação, serão necessárias cerca de 1.227 ligações de 

esgoto para atender toda a população. Concomitante a isto, tem-se a extensão de rede, a 

qual, conforme citado para a sede urbana, é estimado 20,55 metros para cada ligação, ou 

seja, 25.215 metros de rede coletora de esgoto. 

A estação de tratamento de esgoto deve ter capacidade suficiente para atender a 

demanda prevista até 2.035, de 8,31 l/s de esgoto.  

Considerando o alto custo de implantação do sistema, para atingir o objetivo final de 

100% da população atendida até o ano de 2035, será necessário dividir as metas nos 

horizontes de imediato, médio e longo prazo. Para tanto faz-se a seguinte proposta: 
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Tabela 7.30 – Objetivo 5 – Atingir a universalização através da implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da população urbana do 
Distrito de Bateias. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVO 5 
Diante da inexistência de sistema coletivo de esgotamento sanitário, a administração municipal, juntamente com SANEPAR, deve 
prover a elaboração de projetos e posterior execução, visando à instalação de rede coletiva de esgoto que atenda toda a população 
da sede urbana do Distrito de Bateias. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1.Elaborar estudo técnico preliminar para população 
prevista. 
2. Executar obras da ETE. 
3. Executar primeira fase do estudo técnico preliminar. 

1. Executar primeira fase do estudo técnico preliminar. 
2.Executar segunda fase do estudo técnico preliminar. 

1. Executar segunda fase do estudo técnico preliminar. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  

Memorial de Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

2.5.1 
Elaborar Estudo Técnico Preliminar do Sistema de 
Coleta e Tratamento de Esgoto para a sede urbana 
do distrito.  

R$ 48.000,00 - - 
R$ 120,00 hora 

trabalhada engenheiro e 
topografo (200 horas) 

SANEPAR 

2.5.2 
Elaborar Projeto Executivo de Engenharia para as 
demandas do Projeto Básico. 

R$ 4.000.000,00 - - Orçamento 
M cidades/ 

MMA/SANEPAR 

2.5.3 
Buscar recursos para executar a primeira fase da 
instalação de rede coletora de esgoto – 15% da 
população prevista (699 habitantes). 

- R$ 370.973,28 - 

R$ 428,00/habitante 
(BRASIL, 2010) + 24% 

encargos = R$ 530,72 por 
habitante 

M cidades/ 
MMA/SANEPAR 

2.5.4 
Buscar recursos para executar a segunda fase da 
instalação de rede coletora de esgoto – 35% da 
população estimada (1.631 habitantes). 

- - R$ 865.604,32 

R$ 428,00 / habitante 
(BRASIL, 2010) + 24% 

encargos = R$ 530,72 por 
habitante 

M cidades/ 
MMA/SANEPAR 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 4.048.000,00 R$ 370.973,28 R$ 865.604,32 TOTAL R$ 5.284.577,60 

Notas: 1. As ações referentes ao Distrito de Bateias só serão executadas a partir da regularização da área. 
2. A fim de atingir a universalização dos serviços de saneamento básico, compete ao gestor municipal acompanhar o cumprimento das metas e realizar a revisão do Plano 
Municipal de Saneamento Básico a cada quatro anos. Existe a obrigação da concessionária no cumprimento das metas estabelecidas, os sistemas complementares e as 
propostas existentes no PMSB devem ser considerados na revisão do plano para que a universalização seja atingida. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.
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7.2.4.3 Distrito de Ferraria 

O Distrito de Ferraria não apresenta nenhum sistema próprio para a coleta e 

tratamento de esgotamento sanitário, sendo então utilizado o sistema de Curitiba, ETE Xisto.  

Visto a ausência de dados específicos quanto ao sistema de coleta de esgotamento 

sanitário de Ferraria, como por exemplo, quantidade de residências atendidas e vazão de 

efluente sanitário gerado no distrito, torna-se inviável propostas de metas e ações a serem 

aplicadas no sistema do distrito. 

No entanto, faz-se a proposta de implementar um sistema de coleta e tratamento de 

esgoto único para o distrito de Ferraria, com estação de tratamento própria. Não sendo 

conhecida a extensão da rede atual, e a população atual atendida pela rede coletora, não foi 

possível prever a utilização desta no novo sistema previsto.  

Conforme estimado na projeção populacional, para os próximos 20 anos, considera-

se população urbana de 21.557 habitantes. Visto que ainda não há atendimento de 

esgotamento sanitário, e considerando o índice da SANEPAR de 3,8 habitantes atendidos por 

cada ligação, serão necessárias cerca de 5.673 ligações de esgoto para atender toda a 

população. Concomitante a isto, tem-se a extensão de rede, a qual, conforme citado, é 

estimado 20,55 metros para cada ligação, ou seja, 116.581 metros de rede coletora de esgoto. 

A estação de tratamento de esgoto deve ter capacidade suficiente para atender a 

demanda prevista até 2.035, de aproximada 40 l/s de esgoto gerado. 

Considerando o alto custo de implantação do sistema, para atingir o objetivo final de 

100% da população atendida até o ano de 2035, será necessário dividir as metas nos 

horizontes de imediato, médio e longo prazo. Para tanto faz-se a seguinte proposta: 

 

 



  
 
 

 
 
DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 

500 

Tabela 7.31 – Objetivo 6 – Atingir a universalização através da implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da população urbana do 
Distrito de Ferraria. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVO 6 
Diante da inexistência de sistema coletivo de esgotamento sanitário, a administração municipal, juntamente com SANEPAR, deve prover 
a elaboração de projetos e posterior execução, visando à instalação de rede coletiva de esgoto que atenda toda a população da Sede 
Urbana do distrito Ferraria. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1. Elaborar estudo técnico preliminar para 
população prevista. 
2. Executar obras da ETE. 
3.Executar primeira fase do estudo técnico 
preliminar. 

1.Executar primeira fase do estudo técnico 
preliminar. 
2.Executar segunda fase do estudo técnico 
preliminar. 

1. Executar segunda fase do estudo técnico 
preliminar. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  

Memorial de Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

2.6.1 
Elaborar Estudo Técnico Preliminar do Sistema de 
Coleta e Tratamento de Esgoto para o Distrito; 

R$ 115.200,00 - - 
R$ 120,00 hora 

trabalhada engenheiro e 
topografo (480 horas) 

SANEPAR 

2.6.2 
Elaborar Projeto Executivo de Engenharia para as 
demandas do Projeto Básico 

R$ 5.200.000,00 - - Orçamento 
M cidades/ 

MMA/SANEPAR 

2.6.3 
Executar primeira fase da instalação de rede 
coletora de esgoto – 25% da população estimada 
(5.394 habitantes). 

- R$ 2.862.703,68 - 

R$ 428,00 / habitante 
(BRASIL, 2010) + 24% 

encargos = R$ 530,72 por 
habitante 

M cidades/ 
MMA/SANEPAR 

2.6.4 
Executar segunda fase da instalação de rede 
coletora de esgoto – 40% da população estimada 
(8.631 habitantes). 

- - R$ 4.580.644,32 

R$ 428,00 / habitante 
(BRASIL, 2010) + 24% 

encargos = R$ 530,72 por 
habitante 

M cidades/ 
MMA/SANEPAR 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 8.175.516,00 R$ 2.862.703,68 R$ 4.580.644,32 TOTAL R$ 11.488.864,00 

Notas: 1. As ações referentes ao Distrito de Ferraria só serão executadas a partir da regularização da área. 
2. A fim de atingir a universalização dos serviços de saneamento básico, compete ao gestor municipal acompanhar o cumprimento das metas e realizar a revisão do Plano 
Municipal de Saneamento Básico a cada quatro anos. Existe a obrigação da concessionária no cumprimento das metas estabelecidas, os sistemas complementares e as 
propostas existentes no PMSB devem ser considerados na revisão do plano para que a universalização seja atingida. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.
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7.2.4.4 Distrito de Três Córregos 

O Distrito Três Córregos não apresenta nenhum sistema para a coleta e tratamento de 

esgotamento sanitário. Visto o cenário de referência citado no início, tem-se a necessidade 

de inicialmente realizar um projeto para a implantação do sistema de esgotamento sanitário e 

posterior a isto, realizar a construção do mesmo. 

Conforme estimado na projeção populacional, para os próximos 20 anos, considera-

se população urbana de 374 habitantes. Visto que ainda não há atendimento de esgotamento 

sanitário, e considerando o índice fornecido no projeto da rede de abastecimento de água 

específico para o distrito de Três Córregos, de 5 habitantes atendidos a cada ligação 

(SANEPAR, 2014), serão necessárias cerca de 75 ligações de esgoto para atender toda a 

população. Concomitante a isto, tem-se a extensão de rede, a qual, conforme citado no projeto 

de sistema de abastecimento de água, é estimado em 218,75 metros para cada ligação, ou 

seja, 16.407 metros de rede coletora de esgoto. 

A estação de tratamento de esgoto deve ter capacidade suficiente para atender a 

demanda prevista até 2.035, de aproximada 0,62 l/s de esgoto gerado. Visto a baixa vazão 

de esgoto gerado por dia, cita-se a possibilidade da estação de tratamento de esgoto ser do 

tipo compacta. Tais fatores podem ser explicados pelo menor custo de implantação, 

manutenção, e também, maior facilidade de operação destas. 

Considerando o alto custo de implantação do sistema, para atingir o objetivo final de 

100% da população atendida até o ano de 2.035, será necessário dividir as metas nos 

horizontes de imediato, curto, médio e longo prazo. Para tanto faz-se a seguinte proposta: 
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Tabela 7.32 – Objetivo 7 – Atingir a universalização através da implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da população urbana do 
Distrito de Três Córregos. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVO 7 
Diante da inexistência de sistema coletivo de esgotamento sanitário, a administração municipal, juntamente com SANEPAR, deve 
prover a elaboração de projetos e posterior execução, visando à instalação de rede coletiva de esgoto que atenda toda a população 
da sede urbana do distrito Três Córregos. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1. Elaborar estudo técnico preliminar para 
população prevista. 
2. Executar obras da ETE. 
3. Executar primeira fase do estudo técnico 
preliminar. 

1. Executar primeira fase do estudo técnico 
preliminar.  

2. Executar segunda fase do estudo técnico 
preliminar. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  

Memorial de Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

2.7.1 
Elaborar Estudo Técnico Preliminar do 
Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 
para a sede urbana do distrito; 

R$ 19.200,00 - - 
R$ 120,00 hora trabalhada 

engenheiro e topografo 
(80 horas) 

Prefeitura Municipal 
em parceria técnica 
com a SANEPAR   

2.7.2 
Executar as obras da estação de tratamento 
de esgoto compacta - ETE. 

- R$ 662.979,00 - 
Orçamento empresa ETE 

compacta 

M cidades/ MMA/ 
Prefeitura Municipal 
em parceria técnica 
com a SANEPAR   

2.7.3 
Executar primeira fase da instalação de rede 
coletora de esgoto – 30% da população 
estimada (112 habitantes). 

- R$ 59.440,64 - 

R$ 428,00 / habitante 
(BRASIL, 2010) + 24% 
encargos = 530,72 por 

habitantes 

M cidades/ MMA/ 
Prefeitura Municipal 
em parceria técnica 
com a SANEPAR   

2.7.4 
Executar segunda fase da instalação de rede 
coletora de esgoto – 70% da população 
estimada (262 habitantes). 

- - R$ 139.048,64 

R$ 428,00 / habitante 
(BRASIL, 2010) + 24% 
encargos = 530,72 por 

habitantes 

M cidades/ MMA/ 
Prefeitura Municipal 
em parceria técnica 
com a SANEPAR   

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 19.200,00 R$ 722.419,64 R$ 139.048,64 TOTAL DOS OBJETIVOS R$ 880.668,28 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.
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7.2.4.5 Distrito de São Silvestre 

O Distrito de São Silvestre não apresenta nenhum sistema para a coleta e tratamento 

de esgotamento sanitário. Visto o cenário de referência citado no início, tem-se a necessidade 

de inicialmente realizar um projeto para a implantação do sistema de esgotamento sanitário e 

posterior a isto, realizar a construção do mesmo. 

Conforme estimado na projeção populacional, para os próximos 20 anos, considera-

se população urbana de 399 habitantes. Visto que ainda não há atendimento de esgotamento 

sanitário, e considerando o mesmo índice fornecido no projeto da rede de abastecimento de 

água para o distrito Três Córregos, de 5 habitantes atendidos a cada ligação (SANEPAR, 

2014), serão necessárias cerca de 80 ligações de esgoto para atender toda a população. 

Concomitante a isto, tem-se a extensão de rede, a qual, conforme citado, é estimado 20,55 

metros para cada ligação, ou seja, 1.644 metros de rede coletora de esgoto. 

A estação de tratamento de esgoto deve ter capacidade suficiente para atender a 

demanda prevista até 2.035, de aproximada 0,67 l/s de esgoto gerado. Visto a baixa vazão 

de esgoto gerado por dia, cita-se a possibilidade da estação de tratamento de esgoto ser do 

tipo compacta. Tais fatores podem ser explicados pelo menor custo de implantação, 

manutenção, e também, maior facilidade de operação destas. 

Considerando o alto custo de implantação do sistema, para atingir o objetivo final de 

100% da população atendida até o ano de 2035, será necessário dividir as metas nos 

horizontes de imediato, curto, médio e longo prazo. Para tanto faz-se a seguinte proposta: 
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Tabela 7.33 – Objetivo 8 – Atingir a universalização através da implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da população urbana do 
Distrito de São Silvestre. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVO 8 
Diante da inexistência de sistema coletivo de esgotamento sanitário, a administração municipal, juntamente com SANEPAR, deve 
prover a elaboração de projetos e posterior execução, visando à instalação de rede coletiva de esgoto que atenda toda a população 
da Sede Urbana do distrito São Silvestre. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1. Elaborar estudo técnico preliminar para 
população prevista. 
2. Executar obras da ETE. 
3. Executar primeira fase do estudo técnico 
preliminar. 

1.Executar primeira fase do estudo técnico 
preliminar. 

1. Executar segunda fase do estudo técnico 
preliminar. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  

Memorial de Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

2.8.1 
Elaborar Projeto Executivo do Sistema de 
Coleta e Tratamento de Esgoto para a sede 
urbana do distrito.  

R$ 19.200,00 - - 
R$ 120,00 hora trabalhada 

engenheiro e topografo 
(80 horas) 

M cidades/ MMA/ 
Prefeitura Municipal 
em parceria técnica 
com a SANEPAR   

2.8.2 
Executar as obras da estação de tratamento 
de esgoto compacta- ETE. 

- R$ 662.979,00 - 
Orçamento empresa ETE 

compacta 

M cidades/ MMA/ 
Prefeitura Municipal 
em parceria técnica 
com a SANEPAR   

2.8.3 
Executar primeira fase da instalação de rede 
coletora de esgoto – 30% da população 
estimada (120 habitantes). 

- R$ 63.686,40 - 

R$ 428,00 / habitante 
(BRASIL, 2010) + 24% 
encargos = 530,72 por 

habitantes 

M cidades/ MMA/ 
Prefeitura Municipal 
em parceria técnica 
com a SANEPAR   

2.8.4 
Executar segunda fase da instalação de rede 
coletora de esgoto – 70% da população 
estimada (279 habitantes). 

- - R$ 148.070,88 

R$ 428,00 / habitante 
(BRASIL, 2010) + 24% 
encargos = 530,72 por 

habitantes 

M cidades/ MMA/ 
Prefeitura Municipal 
em parceria técnica 
com a SANEPAR   

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 19.200,00 R$ 726.665,40 R$ 148.070,88 TOTAL R$ 893.936,28 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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7.3 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA 

PÚBLICA 

7.3.1 Cenário de Referência 

A partir do cenário atual do Município de Campo Largo, apresentado no Diagnóstico 

da Situação do Saneamento Básico, pretende-se definir as diretrizes que irão assegurar a 

universalização do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos e limpeza pública.  

Considerando o que preconiza a lei n.º 12.305/2010 e as recomendações da lei n.º 

11.445/2007 – universalização do acesso, é prioritário o atendimento de toda a população 

(urbana e rural), com um serviço de coleta de resíduos e serviço de limpeza urbana de 

qualidade e adequado, buscando a minimização dos impactos ambientais.   

É impossível alcançar o cenário de referência, sem desenvolver políticas públicas para 

a gestão dos resíduos sólidos, a conscientização da população, para isto, campanhas de 

sensibilização e a prática da Educação Ambiental devem ser fomentadas, pois tratam-se de 

ações capazes de gerar mudanças comportamentais. As ações e projetos são instrumentos 

que apresentam à população a problemática enfrentada, referente à gestão dos resíduos 

sólidos, conscientizando-os da importância ambiental e financeira de se reduzir, reutilizar e 

reciclar os resíduos. 

Os itens a seguir têm o propósito de auxiliar na construção do panorama de referência 

ideal ao sistema de gerenciamento de resíduos sólidos do Município de Campo Largo. 

 

7.3.2 Interface entre o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

A partir da sanção da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em 02 de agosto 

de 2010, determinou-se a necessidade dos municípios realizarem uma interface entre o Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS), diante deste fato as readequações necessárias devem ser 

realizadas para que as exigências da referida lei sejam cumpridas. 

7.3.2.1 Resíduos Domiciliares 

7.3.2.1.1 Área urbana 
 

A coleta domiciliar abrange toda a população da sede urbana, sendo feito por empresa 

terceirizada contratada pela Prefeitura Municipal e fiscalizada pela SMMA. 
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Atualmente o município tem disposto seus resíduos orgânicos e seus rejeitos em aterro 

sanitário, por meio do CONRESOL (Consórcio Intermunicipal para a Gestão de Resíduos 

Sólidos). Os resíduos coletados são levados para a estação de transbordo de Campo Largo 

e posteriormente encaminhados para o aterro que está localizado em Fazenda Rio Grande.  

A composição percentual média dos resíduos produzidos no Brasil apresenta 51,4% 

de resíduos orgânicos (PNRS, 2012), em Campo Largo estes resíduos representam 42,1% 

(PGIRS, 2007) do total de resíduos gerados. Diante do grande volume, peso e complexidade 

de composição, deve-se atentar, cada vez mais, para este tipo de resíduo, pois gera 

problemas nos atuais métodos de disposição final. 

Uma solução pontual e eficaz, em favor dos resíduos sólidos orgânicos, é a 

compostagem.  Para a adoção da prática, se faz necessária a implantação de programas de 

educação ambiental tendentes a conscientizar a população da importância de segregar os 

resíduos orgânicos dos rejeitos. O perfil do Município de Campo Largo demonstra potencial 

para a adesão da compostagem domiciliar, muitas residências possuem jardins e hortas onde 

os próprios munícipes podem realizar a compostagem e utilizar o composto orgânico.  

O incentivo a adesão da compostagem domiciliar deve ser aplicado pelos gestores 

municipais, estas ações buscam resultados efetivos para minimizar gastos com o transporte, 

disposição final e possibilita o beneficiamento dos resíduos orgânicos. 

Os grandes geradores de resíduos (indústrias, hotéis, restaurantes e outros) devem 

possuir o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, este plano além de estabelecer 

diretrizes de gerenciamento para todos os resíduos provenientes das atividades 

desempenhadas pelo gerador deverá prever a coleta específica para os resíduos orgânicos, 

estabelecendo o beneficiamento adequado.  

Em Campo Largo, os rejeitos representam, em média, 20,69% (PGIRS, 2007) dos 

resíduos coletados. Esses resíduos são encaminhados ao aterro sanitário, entretanto, a 

aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece as diretrizes para a diminuição 

da quantidade de rejeitos gerados e que, posteriormente, deverão ser descartados no aterro 

sanitário. 

A partir do estudo populacional urbano realizado para o diagnóstico do município, 

estimou-se para o horizonte de 20 anos, quantas toneladas de resíduos serão coletadas e 

aterradas até 2035. A tabela a seguir faz uma análise entre a quantidade de resíduos que 

serão aterrados, comparando o quadro atual (Cenário 1), com a coleta diferenciada, 

destinando ao aterro apenas os rejeitos (Cenário 2). 
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Tabela 7.34 – Comparação entre os cenários. 

Cenário 1 Cenário 2 

Ano 
População 

(hab.) 
(ton./dia) (ton./ano) Ano 

População 
(hab.) 

(ton./dia) ton./ano 

2013 119.098 52,05 18.996,73 2013 119.098 21,32 7.781,27 

2014 121.193 52,96 19.330,89 2014 121.193 21,69 7.918,14 

2015 123.288 53,88 19.665,05 2015 123.288 22,07 8.055,02 

2016 125.383 54,79 19.999,22 2016 125.383 22,44 8.191,90 

2017 127.478 55,71 20.333,38 2017 127.478 22,82 8.328,78 

2018 129.573 56,62 20.667,54 2018 129.573 23,19 8.465,65 

2019 131.668 57,54 21.001,70 2019 131.668 23,57 8.602,53 

2020 133.763 58,45 21.335,87 2020 133.763 23,94 8.739,41 

2021 135.858 59,37 21.670,03 2021 135.858 24,32 8.876,28 

2022 137.953 60,29 22.004,19 2022 137.953 24,69 9.013,16 

2023 140.048 61,20 22.338,36 2023 140.048 25,07 9.150,04 

2024 142.143 62,12 22.672,52 2024 142.143 25,44 9.286,91 

2025 144.238 63,03 23.006,68 2025 144.238 25,82 9.423,79 

2026 146.333 63,95 23.340,85 2026 146.333 26,19 9.560,67 

2027 148.428 64,86 23.675,01 2027 148.428 26,57 9.697,54 

2028 150.523 65,78 24.009,17 2028 150.523 26,94 9.834,42 

2029 152.618 66,69 24.343,33 2029 152.618 27,32 9.971,30 

2030 154.713 67,61 24.677,50 2030 154.713 27,69 10.108,17 

2031 156.808 68,53 25.011,66 2031 156.808 28,07 10.245,05 

2032 158.903 69,44 25.345,82 2032 158.903 28,44 10.381,93 

2033 160.998 70,36 25.679,99 2033 160.998 28,82 10.518,80 

2034 163.093 71,27 26.014,15 2034 163.093 29,19 10.655,68 

2035 165.188 72,19 26.348,31 2035 165.188 29,57 10.792,56 

Total acumulado 521.467,94 Total acumulado 213.599,00 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

O total acumulado no Cenário 2 expressa de maneira significativa o que representa a 

quantidade de resíduos orgânicos para a destinação final dos resíduos domiciliares. A 

Prefeitura de Campo Largo, por meio do CONRESOL, paga aproximadamente R$ 60,00 por 

tonelada para dispor no aterro sanitário. Se os resíduos orgânicos receberem outro tipo de 

disposição final, o município diminuiria os gastos com transporte e disposição final.  

Conforme apresentado no Relatório de Diagnóstico, a SMMA assinou um Termo de 

Compromisso com os municípios vizinhos, Balsa Nova, Palmeira, Araucária e Campo Magro 

para o estudo de novas tecnologias para tratamento e disposição final de resíduos, estas 

tecnologias carecem de investimentos financeiros no ato de sua implantação, mas ao longo 

dos anos trazem retorno financeiro e principalmente benefícios ambientais. 
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7.3.2.1.2 Área rural 
 

A área rural do Município de Campo Largo recebe apenas 3% serviço de coleta de 

resíduos domiciliares. Em geral, os resíduos são descartados de maneira inadequada, sendo 

que, a população queima os seus resíduos ou enterram dentro dos limites de suas 

propriedades. De acordo com a PNRS o atendimento do serviço desta área é prioritário e por 

meio da implantação deste serviço torna-se possível alcançar a universalização.  

Primeiramente, considerando a distância relativamente alta de algumas unidades 

rurais das disposições finais, deve-se incentivar a utilização do sistema de compostagem dos 

resíduos orgânicos nas residências rurais.  

A adoção da compostagem possibilita ao agricultor produzir adubo em sua 

propriedade. Toda matéria-prima a ser usada é obtida de resíduos orgânicos como os 

resíduos domiciliares e os restos de culturas (folhas, ramos, cascas de frutos).  

Com a finalidade de dar destinação correta aos rejeitos, na área rural, deverão ser 

instalados os PEV (Pontos de Entrega Voluntária) nas áreas de abrangências, onde a 

população depositará os resíduos para posterior coleta. Os PEV são alternativas para coleta 

pública, minimizando tempo e gastos. As estruturas de recebimento deverão conter 

subdivisões, para evitar a mistura dos materiais, podem ser construídos com estrutura simples 

para área de transbordo, feitos com material metálico, plástico ou de alvenaria. A figura a 

seguir apresenta alguns modelos de PEV utilizados nas áreas rurais de alguns municípios.  

Figura 7.1 – Modelo de PEV. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jacareípe – ES, 2012 e Prefeitura Municipal de Atibaia –SP, 2012. Org.: 
DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Um programa prioritário deve ser desenvolvido, apresentando as metas para 

implantação dos PEV e logística de transporte. É imprescindível a identificação do município 

e do tipo de resíduo a ser coletado, podendo ser por meio de adesivos ou pintura. Estes PEV 

deverão ter separação adequada para coleta dos resíduos recicláveis e para os rejeitos. 
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7.3.2.1.3 Aterro do Boi Carrero 
 

O Relatório de Diagnóstico apresentou a área do Aterro do Boi Carrero, classificando-

a como área já contaminada.  

Interditada pelo Instituto Ambiental do Paraná, desde 1999, esta área era considerada 

um lixão, pois não possuía impermeabilização do solo, drenagem de líquidos percolados, 

drenagem de gases e qualquer forma de monitoramento.  

Após o encerramento das atividades de disposição, o município não elaborou um 

estudo de passivo ambiental, não sabendo as condições do solo e do lençol freático da área. 

A elaboração de estudo de passivo ambiental mostra-se extremamente importante para o 

controle da qualidade ambiental nas possíveis áreas afetadas e os problemas ambientais 

gerados por esse método de disposição final de resíduos sólidos. 

O custo de recuperação e monitoramento dessas áreas degradadas mostram-se muito 

variáveis, pois depende da área e características do terreno, tipologia dos materiais aterrados, 

tipo de solo, localização e problemas já identificados. Em levantamento realizado, verifica-se 

que os custos ficam acima dos R$45.000,00 por hectare a ser recuperado, podendo chegar a 

até R$ 2.600.000,00 por hectare. 

Dentre os estudos e levantamentos necessários para avaliação do passivo ambiental 

do antigo lixão, o município deverá realizar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD), com base na instrução normativa n° 04/2011 do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para que possa ser previsto os gastos com a 

recuperação da área, incluindo sondagens, instalação de drenos e equipamentos de 

monitoramento, construção de abrigos, movimentação de solo.  

Por se tratar de um assunto muito específico, os profissionais que atuam nessa área 

no Brasil são muito escassos. O convênio com universidades e institutos de pesquisa 

possibilitarão a formação de maior quantidade de profissionais aptos a lidar com esse 

problema. 

7.3.2.2 Materiais Recicláveis 

O bom desempenho da gestão dos materiais recicláveis é um fator determinante para 

obter um cenário de referência ideal.  

A frequência da coleta destes resíduos em Campo Largo acontece com certa 

periodicidade e tem obtido bons resultados, entretanto esta coleta deve abarcar todas as 

áreas do município (urbana e rural). 
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 Assim como os rejeitos domiciliares, os materiais recicláveis da área rural podem ser 

dispostos em PEV para serem recolhidos, e a logística de transporte pode ser conciliada com 

os rejeitos domiciliares, facilitando a coleta otimizando tempo e diminuindo gastos.   

A formalização das associações do município é outra ação consolidada, entretanto 

algumas associações ainda carecem de melhorias estruturais para que possam desempenhar 

um trabalho com melhor eficiência, necessitando de recursos financeiros para realizar os 

investimentos. Os catadores informais estão recebendo a inclusão profissional, por meio de 

um cadastro, nesse sentido, o intuito é de minimizar os problemas identificados, dando 

respaldo para estes profissionais.  

7.3.2.3 Resíduos Especiais 

O município possui iniciativas, programas e ações já implantadas referentes a política 

nacional de resíduos sólidos, específica para cada tipo de resíduo especial. Esses programas 

tem buscado o desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações 

interinstitucionais, envolvendo o Poder Público, o setor empresarial (fabricantes, vendedores 

e revendedores) e a população.   

Este serviço é indispensável à conquista de um cenário de referência que vá ao 

encontro da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, para isso arcabouços jurídicos de âmbito 

municipal devem ser instituídos, estes instrumentos irão permitir a fiscalização e a penalização 

dos responsáveis que descumprirem com a obrigatoriedade estabelecida referente a logística 

reversa.  

A lei n.º 12.305 de 2 de agosto de 2010, em seu art. 20, discorre sobre a instituição da 

logística reversa e seus objetivos: 

 Promover ações para garantir que o fluxo dos resíduos sólidos gerados seja 

direcionado para a sua cadeia produtiva ou para cadeias produtivas de outros 

geradores; 

 Reduzir a poluição e o desperdício de materiais associados à geração de resíduos 

sólidos; 

 Proporcionar maior incentivo à substituição dos insumos por outros que não 

degradem o meio ambiente; 

 Compatibilizar interesses conflitantes entre os agentes econômicos, ambientais, 

sociais, culturais e políticos; 

 Promover o alinhamento entre os processos de gestão empresarial e 

mercadológica com os de gestão ambiental, a fim de desenvolver estratégias 

sustentáveis; 
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 Estimular a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados 

e recicláveis; e 

 Propiciar que as atividades produtivas alcancem marco de eficiência e 

sustentabilidade. 

As responsabilidades ficam assim estabelecidas: 

 
Tabela 7.35 – Obrigações dos fabricantes e consumidores para logística reversa. 

OBRIGAÇÕES DOS FABRICANTES E CONSUMIDORES PARA LOGÍSTICA REVERSA 

A política de Logística Reversa 

Consumidor 

Acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados, atentando para 
práticas que possibilitem a redução de sua geração; e, após a utilização do produto, disponibilizar 
adequadamente os resíduos sólidos reversos para coleta. 

Ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: 

Adotar tecnologias de modo a absorver ou reaproveitar os resíduos sólidos reversos oriundos dos 
serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 
Articular, com os geradores dos resíduos sólidos, a implementação da estrutura necessária para 
garantir o fluxo de retorno dos resíduos sólidos reversos, oriundos dos serviços de limpeza urbana e 
disponibilizar postos de coleta para os resíduos sólidos reversos e dar destinação final 
ambientalmente adequada aos rejeitos; 

Ao fabricante e ao importador de produtos: 

Recuperar os resíduos sólidos, na forma de novas matérias-primas ou novos produtos em seu ciclo 
ou em outros ciclos produtivos; 
Desenvolver e implementar tecnologias que absorva ou elimine de sua produção os resíduos sólidos 
reversos; 
Disponibilizar postos de coleta para os resíduos sólidos reversos aos revendedores, comerciantes e 
distribuidores, e dar destinação final ambientalmente adequada aos rejeitos; 
Garantir, em articulação com sua rede de comercialização, o fluxo de retorno dos resíduos sólidos 
reversos e disponibilizar informações sobre a localização dos postos de coleta dos resíduos sólidos 
reversos e divulgar, por meio de campanhas publicitárias e programas, mensagens educativas de 
combate ao descarte inadequado e aos revendedores, comerciantes e distribuidores de produtos: 
Receber, acondicionar e armazenar temporariamente, de forma ambientalmente segura, os resíduos 
sólidos reversos oriundos dos produtos revendidos, comercializados ou distribuídos; 
Disponibilizar postos de coleta para os resíduos sólidos reversos aos consumidores e informar o 
consumidor sobre a coleta dos resíduos sólidos reversos e seu funcionamento. 

Fonte: Lei nº. 12.305 /2010. 

 

A partir das obrigações descritas na Política de Logística Reversa, é importante que o 

Município de Campo Largo elabore as leis direcionadas à Gestão de Resíduos Sólidos de 

forma a chamar os empresários industriais e comerciais a se responsabilizarem por seus 

resíduos e colaborar com os projetos direcionados ao recolhimento dos resíduos especiais. 

Nesse sentido, o município participa de um grupo técnico formado pela Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente que discute e implementa a PNRS. Esse grupo firmou o acordo setorial 

com o Ministério do Meio Ambiente no qual os fabricantes irão prever PEV para Campo Largo 

e outros municípios Brasileiros. 
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Para o bom funcionamento da logística reversa, é necessário que o munícipio fiscalize 

a execução do acordo, mobilize os fabricantes e os comerciantes para que cumpram com as 

suas responsabilidades.  

As orientações de acondicionamento, transporte e destinação final devem estar de 

acordo com as legislações pertinentes e são fundamentais tanto ao consumidor, quanto ao 

estabelecimento comercial. Com o intuito de motivar a comunidade a segregar e levar os 

resíduos até os pontos de coleta voluntária sugere-se o aprimoramento dos projetos na área 

de educação ambiental e ampliação dos programas já existentes.  

Os moradores da área rural e dos distritos já estão sendo orientados a devolver seus 

resíduos especiais nos estabelecimentos comerciais.  

Em geral, enquadram-se nestas categorias, todos os geradores de resíduos especiais 

(lâmpadas fluorescentes, pneus, eletrônicos, pilhas e baterias, óleos e graxas e as 

embalagens de agrotóxicos). Para que seja possível o estabelecimento do sistema de 

logística reversa no município e buscar o cenário de referência ideal, deverão ser aplicadas 

algumas medidas: 

1º. Instituir lei municipal que estabeleça a responsabilidade, desde o fabricante até o 

consumidor sobre a geração, consumo, acondicionamento, transporte e destinação final dos 

resíduos sólidos especiais no Município de Campo Largo; 

2º. Aprimorar e ampliar os projetos e programas de educação ambiental voltados à 

comunidade em geral, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços e produtores 

rurais; 

3º. Fomentar parcerias com fabricantes e importadores para a implantação do sistema 

de logística reversa para os resíduos que não os possuem; 

4º. Incentivar os empresários locais que comercializam os resíduos especiais a 

receberem de seus consumidores os produtos pós-consumo.  
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Figura 7.2 - Obrigações da comunidade em geral, prefeitura municipal e estabelecimentos 
comerciais. 

 
Fonte: Lei nº. 12.305 /2010. Org. DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

7.3.2.3.1 Pilhas e baterias 

 

Com base na Resolução CONAMA n.º 401, de 4 de agosto de 2008, recomenda-se 

que, após o esgotamento do potencial energético, as pilhas e baterias sejam encaminhadas 

pelo próprio cidadão aos locais autorizados, em redes técnicas autorizadas por fabricantes, 

ou no próprio estabelecimento comercial onde as pilhas e baterias foram compradas. 

De acordo com o 3º artigo da Resolução CONAMA n.º 401, os estabelecimentos 

comerciais, como as assistências técnicas autorizadas pelos fabricantes, são obrigados a 

receber estes resíduos e devolvê-los aos fabricantes que têm a responsabilidade pela sua 

destinação final.  

A lei proíbe o descarte de pilhas, baterias de telefone celular e demais artefatos que 

contenham mercúrio metálico em lixo doméstico ou comercial. Determina, em suas diretrizes, 

a obrigação dos fabricantes e dos revendedores, de disponibilizarem ao consumidor o serviço 

de recolhimento e dar a destinação final, sem causar prejuízo ambiental, ficando obrigados a 

procederem ao recolhimento, acarretando em multa, ao infrator, pelo descumprimento da lei. 

Pontos de recebimento: Nos pontos de recebimento (comércios e assistências 

autorizadas), estes resíduos deverão ser armazenados, seguindo alguns padrões de 

segurança e não contaminação. As lixeiras receptoras dos resíduos deverão estar 

identificadas e segregadas para receber, separadamente, as pilhas das baterias.  
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O armazenamento será temporário e sua disposição pode ser feita em tambores, 

bombonas, nas embalagens originais ou em caixas de papelão adequadas ao 

acondicionamento.  

 

Figura 7.3 - Modelos de lixeira para recolhimento de pilhas e baterias. 

 

  
                      Fonte: BRAVOMAQ, 2010 e SEMA, 2005. 

 

É de responsabilidade do fabricante, instituir os pontos e os estabelecimentos. O Poder 

Público poderá identificar os estabelecimentos, orientá-los quanto à legislação existente e 

fiscalizá-los.  
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Figura 7.4 - Modelo de folders para pontos de devolução de pilhas e baterias. 

  
         Fonte: ABINEE, 2006 e Floripa Shopping, 2010. 

 

Transporte: Deverá ser realizado por empresa terceiriza devidamente autorizada, caso 

seja do interesse da prefeitura realizar a coleta nas sedes dos distritos e na área rural, a 

municipalidade deverá assumir as condutas e procedimentos de segurança, conforme as 

normas técnicas da ABNT e legislações referentes, como o Decreto Lei nº. 96.044, de 18 de 

maio de 1988, que trata do transporte rodoviário de produtos perigosos. Entretanto, seguem 

algumas recomendações: 

 Os veículos deverão ter afixados painéis de segurança (placas), com número de 

identificação do risco do produto e número produto: 88/2.794, e rótulos de risco 

(placa de corrosivo), conforme NBR 8.500, com motorista credenciado e carga 

lonada ou caminhão furgão; 

 O veículo deverá ter “kit de emergência” e EPI; 

 O motorista deve manter envelope com ficha de emergência com instruções para 

acidentes, incêndio, ingestão, inalação, fone de contato. 

7.3.2.3.2 Lâmpadas fluorescentes 

 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, art. 33 “, são obrigados a 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o 

uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
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de: agrotóxicos, pilhas e baterias [...] lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e 

de luz mista.” 

Recomenda-se que os mesmos procedimentos e cuidados dados para o 

armazenamento de pilhas e baterias usadas sejam, igualmente, utilizados para o 

armazenamento de lâmpadas. Os postos de recebimento, também, poderão ser os mesmos 

utilizados para o recebimento de pilhas e baterias. É de obrigatoriedade do consumidor a 

entrega dos resíduos em questão nos pontos de recebimentos.  

Pontos de recebimento: Os estabelecimentos deverão armazenar estes resíduos 

adequadamente em tambores, na embalagem original ou em caixas de papelão próprias 

devidamente sinalizadas.  

 

Figura 7.5 - Caixas para armazenamento de lâmpadas fluorescentes. 

  
Fonte: Meca Coleta, 2013. 

 

Para os moradores da área rural a logística funciona de forma diferenciada, os 

moradores da área devem encaminhar seus resíduos especiais até os estabelecimentos 

comerciais, estes por sua vez, farão o redirecionamento até os distribuidores. Com o intuito 

de promover tal ação, palestras de orientação estão sendo realizadas nas escolas da área 

rural.  

Transporte: O transporte deverá ser realizado por empresa terceirizada, devidamente 

autorizada.  

7.3.2.3.3 Óleos e graxas 
 

Diariamente, são utilizados milhões de litros de óleos em lanchonetes, bares e 

restaurantes. O óleo lançado diretamente no meio ambiente polui a água e o solo, causando 

impactos muitas vezes irreversíveis. O óleo pode e deve ser reciclado, sendo sua reutilização 

possível, como óleo para motosserras, para asfalto, óleo desmoldante para compensados, 

óleos para fertilizante e sabão, dentre outros. 
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Em relação ao óleo de cozinha, existem pontos de coleta em Campo Largo instalados 

nos supermercados, em cumprimento de uma meta do Projeto Trabalho Técnico Social 

(PTTS). Os resíduos são coletados e direcionados à associação de catadores, entretanto ao 

realizar o cumprimento da meta do PTTS o município irá repassar à responsabilidade de 

coleta e gerenciamento do sistema de logística reversa do óleo de cozinha ao fabricante e 

comerciante, com apoio das associações de catadores. 

Pontos de recebimento: Todos os estabelecimentos que trocam e revendem óleo 

lubrificante devem ter um local reservado para armazenamento desses resíduos. Os resíduos 

de óleos e graxas devem ser devidamente armazenados, conforme as normas da ABNT NBR 

nº. 12.235/88, estando devidamente identificados.  

Conforme consta na Resolução CONAMA nº. 362/2005, os produtores, importadores 

e revendedores de óleos são responsáveis pela instalação dos PEV, coleta e destinação final 

dos resíduos de óleos e graxas. O Poder Público é responsável por fiscalizar, cobrar a 

responsabilidade dos fabricantes e importadores sobre a destinação correta.  

 

Figura 7.6 - Lixeiras e embalagem para armazenamento de resíduos de óleos e graxas. 

  
Fonte: Meca Coleta, 2013. 
 

Transporte: O transporte dos resíduos provenientes da utilização de óleos e graxas 

deverá ser realizado, conforme as normas descritas na Portaria nº. 125 de 30 de julho de 

1999, a qual regulamenta o recolhimento, a coleta e a destinação final destes resíduos, que 

deverão ser realizados pelas próprias empresas fabricantes e importadoras.  No caso da 

coleta na área rural, esta poderá ser realizada pela prefeitura, nos mesmos dias que 

ocorrerem a coleta de pilhas, baterias e lâmpadas, desde que obedecidas as 

regulamentações indicativas na Portaria nº. 125. 

7.3.2.3.4 Pneus 
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Os pneus, ao perderem sua utilidade e se tornarem resíduos, causam enormes 

problemas ao meio ambiente e à saúde da população. São contaminantes e não se tem, ao 

certo, o prazo limite de sua decomposição, além disso, acumulam água e podem se tornar 

fontes disseminadoras de vetores causadores de doenças como a dengue. 

De acordo com a Resolução do CONAMA nº. 416/10 é de responsabilidade das 

empresas fabricantes e importadoras de pneumáticos, a correta disposição final destes 

resíduos. O município deverá chamar a responsabilidade da cadeia geradora para que 

providencie os pontos de entrega voluntária e também deverá cobrar a responsabilidade do 

consumidor de executar seu dever de devolver seus produtos pós-consumo. 

Pontos de devolução: Como os demais resíduos especiais descritos, a destinação final 

de pneus, também, é de responsabilidade do fabricante e importador, conforme consta na 

Resolução do CONAMA nº. 416/10. 

Os locais de troca e venda de pneus, em geral, são dotados de áreas específicas para 

armazenamento de pneus inservíveis. O município já possui pontos de coletas instalados 

pelos fabricantes/importadores, entretanto, existe a necessidade de maior periodicidade de 

coleta, pois os pontos de coleta sofrem acúmulo com grande frequência, o que dificulta o 

trabalho dos comerciantes para descarregamento de pneus. 

7.3.2.3.5 Embalagens de agrotóxicos 
 

Em geral, as embalagens de agrotóxicos, também, devem ser devolvidas aos 

estabelecimentos revendedores. Os agricultores precisam se atentar para algumas condições 

prévias de armazenamentos dessas embalagens, até que a quantidade torne viável a viagem 

até o revendedor para descartá-las. 

O agricultor deverá possuir um local para armazenamento temporário que seja 

coberto, ventilado e bem arejado. A embalagem, antes de ser armazenada, deverá ser lavada, 

através do método da tríplice lavagem que consiste em: 
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Figura 7.7 - Fluxograma - método da tríplice lavagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: InpEV, 2013. 

 

Pontos de Coleta: Os endereços para devolução das embalagens constam na nota 

fiscal do produto. O inpEV – Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias 

realiza o serviço de destinação final das embalagens de agrotóxicos coletadas nas centrais 

cadastradas. 

Estas centrais ou regionais devem estar devidamente regulamentadas junto ao órgão 

estadual ambiental, com licença ambiental expedida, cujas fichas para cadastramento no 

inpEV podem ser adquiridas no site http://www.inpev.org.br.  

É importante que fique clara a responsabilidade dos agricultores sobre o correto 

manuseio e armazenamento das embalagens de agrotóxicos. A fiscalização das 

propriedades, para verificação das condições de armazenamento das embalagens, fica a 

cargo do Poder Público local. 

Transporte: A responsabilidade pelo transporte das embalagens até os pontos de 

recebimento é do usuário, lembrando que o prazo máximo para entrega é de até 1 (um) ano 

após a compra. Este transporte não poderá ser realizado em conjunto com animais, pessoas, 

alimentos e dentro de cabines de veículos automotores.  

1º. Esvaziar totalmente a embalagem no 
tanque do pulverizador 

 

2º. Adicionar água limpa à embalagem até 
¼ de volume 

 

6º Armazenar no local apropriado 

5º. Inutilizar a embalagem plástica ou 
metálica, perfurando o fundo; 

 

4º. Despejar a água da lavagem no tanque 
do pulverizador; 

 

3º. Tampar bem a embalagem e agitar por 
30 segundos; 
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7.3.2.4 Resíduos provenientes da construção civil, saúde, grandes geradores e 

industriais 

A coleta dos resíduos provenientes das atividades da construção civil e resíduos 

oriundos de serviços de saúde, conforme estabelece a legislação, é de responsabilidade de 

seu gerador, não competindo, ao Poder Público, coletar estes resíduos.  

Em busca do quadro ideal, as legislações municipais devem ser instituídas, delegando 

ao gerador, indiferente do porte, a responsabilidade de dar a destinação final adequada ao 

resíduo gerado.  

A lei já estabelece a necessidade da criação dos Planos de Gerenciamento de 

Resíduos de Construção Civil e dos Resíduos de Serviços de Saúde, determinando medidas 

penalizantes ao responsável que desacatar as obrigações legais e delega aos órgãos públicos 

o poder de fiscalização. 

No caso dos resíduos de construção civil, além da criação dos Planos, esforços devem 

ser desenvolvidos para promover discussão da implantação de sistemas de logística reversa 

que prevejam a responsabilidade compartilhada com fabricantes, comerciantes e a população 

consumidor e fomentar o incentivo ao reaproveitamento dos resíduos, como iniciativa de 

geração de renda. 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde das instituições 

públicas e privadas devem estar alocadas em um banco de dados no sistema de informações 

sobre resíduos, juntamente com o cadastro dos transportadores e processadores, 

referenciado no sistema local de informações.  

Os resíduos proveniente dos grandes geradores (empresas que geram acima de 600 

L/semana) e indústrias não estão sendo coletados pela Prefeitura Municipal de Campo Largo, 

assim como indica o cenário de referência ideal. Entretanto não há instrumentos jurídicos e 

operacionais no município para estes geradores, o que dificulta o controle e a fiscalização.  

7.3.3 Taxa Para Coleta Pelo Serviço de Limpeza Pública e Gestão Dos Resíduos 

Sólidos 

Em Campo Largo, as taxas de coleta pelo serviço de limpeza pública e gestão dos 

resíduos sólidos estão sendo cobradas na fatura mensal da SANEPAR, de acordo com os 

valores fixados no Código Tributário do município. Campo Largo apresenta um déficit 

acentuado entre os valores arrecadados e as despesas, de aproximadamente 50%, para os 

anos de 2012 e 2013.  

As diretrizes da Lei Federal n.º 11.445 de 2007 estabelecem que o sistema tarifário do 

gerenciamento de resíduos sólidos deve prever a sustentabilidade dos serviços como cenário 
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ideal. A proposta de reestruturação tarifária quer atingir a sustentabilidade dos serviços e a 

universalização com equidade.  

7.3.4 Objetivos e Metas 

Os objetivos e metas quanto ao Sistema de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do 

município estão apresentados nos tópicos abaixo, sendo trabalhados separadamente, sendo 

estes apresentados a seguir: 

 Revisar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

 Melhorar a gestão dos resíduos sólidos domiciliares para abranger a área rural; 

 Elaborar o Plano de Recuperação de Área Degradada para a área do Aterro do 

Boi Carrero. 

 Atender toda a população urbana e rural com a coleta de materiais recicláveis; 

 Criar programas e projetos de Educação Ambiental para conscientizar a 

população sobre a devida importância de segregar e dar a destinação final 

adequada aos resíduos; 

Para melhor compreensão, os objetivos citados dividem-se na tabela abaixo, com as 

respectivas metas traçadas. 
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Tabela 7.36 – Objetivo 1 – Revisar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 3 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 

OBJETIVO 1 Revisar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

METAS  

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1. Revisar o PMGIRS 
1. Implementar os instrumentos elaborados 
2.Fiscalizar 

Fiscalizar. 

OBJETIVOS, METAS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  Memorial de 

Cálculo 
 Fontes de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

3.1.1 

Revisar o Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de 
Resíduos, para criar legislações que irão regulamentar o 
conceito dos grandes e pequenos geradores, dos Resíduos 
de Construção Civil (RCC), Resíduos de Saúde, industriais e 
implementar os instrumentos de regulação, acordo setorial e 
termo de compromisso com os consumidores, revendedores 
e fabricantes, direcionando as responsabilidades sobre os 
resíduos especiais a cada um deles; 

R$ 145.000,00 - - 

Contratação de 
empresa 

especializada 
para revisão do 

PMGIRS 

Governo 
Federal ou 

recurso próprio 

3.1.2 
Contratação de dois fiscais para o gerenciamento de 
resíduos; 

R$ 337.536,00 R$ 337.536,00 R$ 1.012.608,00 

2 fiscais = R$ 
4.600,00 (salário 

bruto) + R$ 
2.432,00 

(encargos) = R$ 
84.384,00/ano 

Recurso próprio 

3.1.3 
Intensificar a fiscalização referente à prática da Logística 
Reversa. 

- - - Institucional 
Ação 

Administrativa 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 482.536,00 R$ 337.536,00 R$ 1.012.608,00 
TOTAL DO 
OBJETIVO 

R$ 1.832.680,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.37 – Objetivo 2 – Melhorar a gestão dos resíduos sólidos domiciliares para abranger a área rural do Município de Campo Largo. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 3 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 

OBJETIVO  2 Melhorar a gestão dos resíduos sólidos domiciliares para a abranger a área rural do Município de Campo Largo. 

METAS 
IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO -9 A 20 ANOS 

Conscientizar a população quanto a importância de 
segregar os resíduos; Elaborar de estudo de viabilidade; 
Implantar os PEV; Implantar programas de apoio técnicos. 

Implantar programa de apoio técnico. Implantar programa de apoio técnico. 

OBJETIVOS, METAS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  

Memorial de Cálculo 
 Fontes de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

3.2.1 
Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação 
de PEV; 

- - - Institucional 
Ação 

Administrativa 

3.2.2 
Implantar os PEV ao longo das rodovias e próximo 
às áreas urbanizadas para atender a população 
rural; 

R$ 80.000,00 - - 

R$ 4.000,00 o container + 
R$ 6.000,00 para 

adequação do local de 
acomodação do container = 

R$ 10.000,00 por PEV 

Recurso próprio 

3.2.3 
Contratar empresa especializada para realizar a 
coleta dos resíduos dispostos nos PEV que irão 
atender a população rural; 

R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$ 900.000,00 R$ 75.000,00/por ano Recurso próprio 

3.2.4 
Implantar programas de apoio técnico e estrutural 
para desenvolver a compostagem domiciliar e em 
locais estratégicos. 

R$ 140.000,00 R$ 140.000,00 R$ 420.000,00 

Folders, palestras e 
implantação da 
infraestrutura.  

R$ 35.000,00/ano 

Recurso próprio 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 520.000,00 R$ 440.000,00 R$ 1.320.000,00 TOTAL DO OBJETIVO 
R$ 

2.280.000,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.  
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Tabela 7.38 – Objetivo 3 – Elaborar o PRAD para área do Aterro do Boi Carrero. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 3 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 

OBJETIVO 3 Realizar estudo técnico da área do Aterro do Boi Carrero para aferição dos impactos ambientais. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

Realizar estudo ambiental da área do Aterro do Boi 
Carrero 

- - 

OBJETIVOS, METAS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  

Memorial de Cálculo 
 Fontes de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

3.3.1 
Realizar estudo ambiental da área do Aterro do Boi 
Carrero. 

- - - - 

Ação  
Administrativa 

Recurso 
próprio 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 TOTAL DO OBJETIVO R$ 0,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.39 – Objetivo 4 – Atender toda a população com a coleta de materiais recicláveis. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 3 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 

OBJETIVO  4 
Atender toda a população urbana e rural com serviço de coleta de materiais recicláveis, estabelecendo rotas de coleta que 
sejam suficientes. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

Estruturar, ampliar e monitorar a coleta de 
materiais recicláveis. 

Atender toda a população do município. Manter o atendimento para toda população. 

OBJETIVOS, METAS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  

Memorial de Cálculo 
 Fontes de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

3.4.1 
Estruturar as rotas da coleta dos materiais 
recicláveis na área rural. 

- - - Institucional 
Ação 

Administrativa 

3.4.2 
Elaborar estudo de viabilidade para 
implantação dos PEV de materiais 
recicláveis;  

- - - Institucional 
Ação 

Administrativa 

3.4.3 

Implantar lixeiras comunitárias em locais 
estratégicos e prédios públicos (escolas, 
repartições públicas, ginásios de esporte, 
etc.).  

R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 240.000,00 

Implantar 40 lixeiras por ano, 20 
pequenas (R$ 400,00 un.) e 20 

grandes (R$ 600,00 um.) = 
R$ 20.000,00/ano. 

Recurso 
próprio 

3.4.4* 
Implantar os PEV ao longo das rodovias e 
próximo às áreas urbanizadas para atender 
a população rural; 

R$ 80.000,00 - - 

R$ 4.000,00 o container + R$ 
6.000,00 para adequação do local de 

acomodação do container = R$ 
10.000,00 por PEV 

Recurso próprio 
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Tabela 7.40– Continuação do Objetivo 4 – Atender toda a população com a coleta de materiais recicláveis. 

3.4.5 
Construção de três barracões (incluindo 
estrutura, parte elétrica e parte hidráulica), 
infraestrutura (esteiras, prensas e balanças); 

R$ 614.330,00 R$ 614.330,00 R$ 1.228.660,00 

R$ 550.000,00 – Barracão de 400m²  
+ R$ 27.000,00 (2 Prensas hidráulica 

de acionamento auto. c/ capac. de 
15 ton.) + R$ 32.200,00 (2 esteiras 
elétricas 10mx60cm) + R$ 5.130 (1 
balança eletrônica de piso c/ capac. 

de 500 kg) = 614.330,00 por 
associação. 

 

3.4.6 
Dar apoio técnico aos catadores informais 
para auxiliá-los  

- - - Institucional 
Ação 

Administrativa 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 754.330,00 R$ 674.330,00 R$ 1.468.660,00 TOTAL DO OBJETIVO 
R$ 

2.897.320,00 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.41 – Objetivo 5 – Reestruturação tarifária. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 3 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 

OBJETIVO 5  
Reestruturação do sistema tarifário do serviço de coleta de resíduos de Campo Largo, para que seja garantida a 
sustentabilidade dos serviços, conforme prevê a Política Nacional de Saneamento Básico, Lei n.º 11.445 de 2007.  

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

Elaborar a reestruturação tarifária 
Reavaliar a sustentabilidade dos serviços 

prestados; 
Reavaliar a sustentabilidade dos serviços 

prestados; 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  Memorial de 

Cálculo 
 Fontes de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

3.5.1 

Implantar programas que tornem pública a gestão 
financeira dos resíduos para dessa forma, conscientizar a 
população sobre os serviços realizados e os problemas 
financeiros. 

R$ 15.000,00 - - 
Ação 

Administrativa 

Recursos próprios 
/ Sec. de Finanças 

e Orçamento 

3.5.2 Reestruturar o sistema tarifário. -  - - Institucional 
Sec. de Finanças e 

Orçamento 

3.5.3 
Reavaliar a sustentabilidade financeira dos serviços 
prestados e reestruturar caso seja comprovada a 
insustentabilidade; 

 - - - Institucional 
Sec. de Finanças e 

Orçamento 

3.5.4 
Buscar soluções alternativas para dar sustentabilidade 
aos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos 
sólidos.  

 - - - Institucional 
Sec. de Finanças e 

Orçamento 

TOTAIS DOS OBJETIVOS E METAS R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
TOTAL DO 
OBJETIVO 

R$ 15.000,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.42 - Objetivo 6 – Criar programas e projetos de Educação Ambiental. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 3 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 

OBJETIVO 6  
Criar programas e projetos de Educação Ambiental para conscientizar a população sobre a devida importância de segregar 
e dar a destinação final adequada aos resíduos; 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

Elaborar a reestruturação tarifária 
Reavaliar a sustentabilidade dos serviços 

prestados; 
Reavaliar a sustentabilidade dos serviços prestados; 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  Memorial de 

Cálculo 
 Fontes de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

3.6.1 
Distribuir materiais de Educação Ambiental para 
conscientizar a população sobre a prática da Logística 
Reversa; 

R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 120.000,00 
Folders, eventos, 

palestras e etc. R$ 
10.000,00/ano 

Recurso próprio 

3.6.2 
Contratar profissionais para ministrar palestras de 
Educação Ambiental sobre a prática da Logística 
Reversa. 

R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 120.000,00 

Contratação de 
profissionais 

especializados  
R$ 10.000,00/ano 

Recurso próprio 

3.6.3 
Ampliar o programa de capacitação e conscientização da 
população rural quanto à destinação dos resíduos e a 
importância de segregar os resíduos na fonte; 

R$ 40.000,00 - - 
Folders, eventos, 

palestras e etc. R$ 
10.000,00/ano 

Recurso próprio 

3.6.4 
Promover a Educação Ambiental, para conscientizar e 
incentivar a população do município sobre a importância 
de realizar a compostagem domiciliar; 

R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 120.000,00 
Folders, eventos, 

palestras e etc. R$ 
10.000,00/ano. 

Recurso próprio 

TOTAIS DOS OBJETIVOS E METAS R$ 160.000,00 R$ 120.000,00 R$ 360.000,00 
TOTAL DO 
OBJETIVO 

R$ 640.000,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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7.4 SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

7.4.1 Cenário de Referência 

Durante o processo de elaboração do Diagnóstico da Situação do Saneamento, pode-

se quantificar os problemas relacionados ao sistema de drenagem urbana em Campo Largo. 

Os problemas do município nessa vertente do saneamento básico estão relacionados, 

principalmente, às questões voltadas à falta de monitoramento dos dados físicos e 

climatológicos, deficiências e insuficiências no sistema de microdrenagem e índice de 

impermeabilização elevado, associado à baixa incidência de dispositivos que realizam 

controle das águas pluviais da fonte. Essas deficiências do sistema de drenagem provocaram, 

no decorrer das últimas décadas, inúmeros prejuízos financeiros ao Município de Campo 

Largo, com a ocorrência de diversas inundações, entre outros problemas. 

Considerando que se deve prover a universalização do acesso aos serviços de 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, conforme a Lei Nº 11.445/2007, observando 

ainda que esse serviço tem a função de promover a coleta, escoamento e disposição de águas 

pluviais, foram elencados cenários de referência que devem ser alcançados:  

 Inexistência de ocorrências de inundações e alagamentos por deficiências no 

sistema de drenagem. Nenhum cidadão campo-larguense deve ser prejudicado 

pela ocorrência de enchentes e inundações; 

 Município com manutenção preventiva do sistema de drenagem, realizada 

periodicamente; 

 Monitoramento das condições do tempo/clima e do uso e ocupação do solo; 

 Padronização de parâmetros para dimensionamento de projetos de drenagem 

urbana; 

 Presença de áreas verdes urbanas, áreas de preservação permanente e parques 

urbanos devidamente arborizados e conservados, servindo de zonas de 

amortecimento. 

Com o intuito de promover a melhora significativa dos serviços de drenagem urbana 

para Campo Largo, é preciso trabalhar para atingir níveis máximos de excelência nos serviços, 

assim, foram estabelecidos objetivos que almejam o alcance de um cenário ideal para o 

serviço. Posteriormente, esses objetivos serão transformados em ações, as quais deverão ser 

executadas de acordo com a hierarquização de metas. 

Em virtude do Município de Campo Largo apresentar deficiências no sistema de 

drenagem urbana, com problemas de subdimensionamento da rede, falta de dispositivos de 

drenagem e irregularidade em sua manutenção, um dos objetivos primordiais a ser alcançado 
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é a realização de projetos e a execução de obras estruturais para o sistema, além de medidas 

que instituam a sua manutenção preventiva.  

Para a concretização do objetivo supracitado, o município carece de dados 

atualizados, essenciais ao exato dimensionamento de todo o sistema. Considerando que, 

atualmente, Campo Largo apresenta déficit de equipamentos que possibilitam a obtenção de 

dados climáticos e fluviométricos, a aquisição desses instrumentos e a atualização periódica 

de estudos relacionados ao tema, tornam-se objetivos a serem atingidos.  

Com a geração dos dados pluviométricos e fluviométricos, outro fato importante para 

o município é a busca da padronização dos parâmetros utilizados para dimensionamento dos 

projetos de drenagem urbana. Com estes parâmetros definidos, os equívocos de 

dimensionamento de projetos tornam-se menores, gerando maior confiabilidade do sistema.  

Uma das ferramentas de gestão que possibilitam o melhor gerenciamento do sistema 

de drenagem urbana de um município, resultando em maior eficiência do serviço, é o 

cadastramento digital de todo o sistema em ambiente computacional. Atualmente, Campo 

Largo carece de tal serviço a confecção de um cadastro, em base georreferenciada, 

possibilitará que se realizem análises dos dispositivos de drenagem, visando à manutenção 

preventiva, substituição de dispositivos, identificação dos pontos de alagamento, entre outras 

ações rotineiras, fornecendo, assim, dados georreferenciados, que indicarão onde devem ser 

realizadas ações para a minimização dos problemas.  

O controle da drenagem na fonte é uma medida eficiente no controle das águas 

pluviais. Em virtude das legislações municipais de Campo Largo, que tratam dessa ação 

estruturante, serem recentes, atualmente, não há grande concentração de dispositivos que 

possibilitem o controle na fonte. Assim, um dos objetivos que se deve atingir, visando ao 

cenário de referência, é a criação de ações não estruturais que possibilitem o aumento da 

presença desses dispositivos no município, buscando a diminuição dos picos de vazão das 

microbacias urbanas. 

7.4.2 Diretrizes para o controle de escoamento 

O histórico do planejamento urbano brasileiro, tomando como enfoque a gestão das 

águas pluviais, é baseado em obras estruturais emergenciais, as quais procuram drenar as 

águas das áreas mais densamente povoadas para um coletor principal ou um corpo hídrico 

urbano. Atualmente, já são conhecidos, na literatura que aborda essa temática, os malefícios 

que tais medidas acarretam, transferindo para jusante os problemas causados pelo aumento 

do escoamento superficial, provocando inundações nos troncos principais ou na 

macrodrenagem (PORTO ALEGRE, 2005). 

As ações voltadas à minimização dos impactos gerados pelo aumento da 

impermeabilização do solo são classificadas de duas maneiras, ações estruturais e ações não 
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estruturais (ou estruturantes). As ações estruturais são representadas pelas grandes obras 

de engenharia, as quais têm o objetivo de resolver os problemas em curto prazo, sem a 

participação dos cidadãos em seu planejamento e execução, são excessivamente caras e 

geralmente resultam em outros impactos ambientais. O Município de Campo Largo já vem 

executando obras previstas através de projetos desenvolvidos, como por exemplo, o “Plano 

de Prevenção de Enchentes da Área Central de Campo Largo”. Este plano prevê a 

implantação de três frentes de projetos: bacias de detenção para minimizar os picos de 

vazões; o canal extravasor de transferência das águas pluviais; e a obra já executada: 

barragem de contenção. 

As ações estruturantes destacam-se por apresentar soluções em longo prazo, as quais 

promovem a conscientização e a participação da população, são de menor custo geral e estão 

geralmente associadas a programas e normas. Pode-se considerar como principais ações 

não estruturais: prevenção e previsão de enchentes, reassentamento ou relocações, alerta de 

enchentes e controle do uso do solo. 

Para que os problemas causados pelo aumento do escoamento sejam minimizados, 

sem impactar áreas à jusante, foram criados mecanismos atenuantes das cheias. São 

soluções estruturais que ajudam o armazenamento temporário das águas da chuva, além de, 

em alguns casos, serem utilizados para outras finalidades, são representados por 

reservatórios denominados bacias de detenção e retenção.  

As bacias de detenção podem ser abertas ou fechadas (subterrâneas). Este tipo de 

projeto exige uma área extensa, na maior parte do tempo, essas áreas permanecem secas, 

entretanto, em períodos chuvosos, armazenam o volume escoado pelas microbacias e os 

libera lentamente, a fim de reduzir a descarga de pico à jusante. A vantagem desse tipo de 

armazenamento das águas pluviais é que, por estarem secas na maior parte do tempo, podem 

estar associadas a atividades recreativas. Pode-se dimensionar uma área do reservatório 

para escoar uma cheia frequente e planejar áreas de extravasamento com paisagismo e 

espaço para atividades esportivas para as cheias acima da cota referente ao risco 

mencionado (PORTO ALEGRE, 2005). As figuras abaixo ilustram exemplos de bacias de 

detenção. 
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Figura 7.8 - Bacia de detenção, área recreativa no período de estiagem. 

 
                  Fonte: Aquaflux, 2013. 

 

Figura 7.9 – Bacia de detenção, estrutura de armazenamento. 

 
                Fonte: Porto Alegre, 2013. 
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Figura 7.10 - Bacia de detenção, estrutura de armazenamento subterrânea. 

 

            Fonte: EHR – UGMG, 200-. 

 

Já as bacias de retenção diferem-se das supracitadas por apresentarem lâmina d’água 

permanente. Esse tipo de dispositivo é vantajoso, pois não haverá crescimento de vegetação 

no fundo, tornando-se mais eficiente para o controle da qualidade da água. 

Apesar da legislação do município apresentar algumas ações estruturantes, que visam 

à diminuição das enchentes, deve-se estabelecer novas formas de definições do Código de 

Obras para contemplar as edificações mais antigas. Deve-se considerar, conforme já 

explanado, que os efeitos dessas medidas são notados a longo prazo, assim como a sua 

implantação. Entretanto, são inúmeras as vantagens da adoção de tais medidas. Os 

benefícios do controle na fonte são a retenção de material sólido eliminado dos sistemas de 

drenagem, a distribuição do custo de manutenção entre os usuários, redução considerável 

dos picos de vazão nas microbacias urbanas, além de possibilitar o reuso das águas pluviais 

para diversas práticas, como limpeza, irrigação de jardins, águas negras, entre outros.  

7.4.3 Diretrizes para o tratamento de Fundos de Vale 

Os fundos de vale são pontos que dispõem de cota altimétrica inferior, geralmente, 

com relevo acidentado, formando uma calha por onde as águas pluviais escoam, e recebendo 

as águas provenientes de todo seu entorno e das calhas secundárias.  

Essas áreas são consideradas Áreas de Preservação Permanente – APP, pela Lei nº 

12.651/2012. O Art. 3º, Inciso II, as define como sendo áreas protegidas, cobertas ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
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estabilidade geológica e a biodiversidade, proteger o solo e o bem-estar das populações 

futuras.  

O Art. 7º da referida lei regulamenta que a vegetação das APP’s deve ser mantida, 

sendo permitida sua supressão em casos isolados, com prévia autorização dos órgãos 

competentes. Também, é prevista a recomposição da vegetação suprimida, ressalvados os 

casos em que a citada lei permitir. 

Com a ocupação urbana, muitas vezes, estas calhas são canalizadas e ocultadas sob 

a pavimentação. Assim, durante os períodos de intensa precipitação, as canalizações não 

conseguem dar vazão suficiente ao escoamento, acarretando alagamentos e enchentes. Além 

disso, a supressão da vegetação dos fundos de vale favorece a formação de processos 

erosivos e o assoreamento de algumas seções dos corpos hídricos. 

Atualmente, as diretrizes gerais para prover melhorias nos fundos de vale se resumem 

em duas alternativas principais: o isolamento da área com medidas de reflorestamento ou a 

implantação de parques lineares. Abaixo, são listadas diretrizes gerais que visam à mitigação 

dessas áreas. 

 Reflorestamento: Indicado na maioria das áreas marginais aos cursos d´água, 

como forma de recuperação da mata ciliar e contenção do processo erosivo. A 

presença da vegetação promove maior infiltração das águas da chuva e protege 

as margens dos canais e a camada superficial do solo da erosão associada ao 

escoamento concentrado e ao efeito splash (desprendimento de partículas do 

solo, em virtude do impacto das gotículas de chuva com o solo), além de manter 

o equilíbrio ecológico. Deve-se estudar a metodologia de reflorestamento mais 

adequada à área, prevendo as condições do solo, o grau de desmatamento, 

vegetação nativa. A área deve ser mantida isolada, impedindo a entrada de 

possíveis agentes degradadores. 

 Parques lineares: Os fundos de vale, por suas áreas se situarem em grande parte 

em APP, com significativa importância ambiental, deve-se limitar o uso dessas 

áreas. Entretanto, há exemplos de criação de parques lineares urbanos, ao longo 

dos corpos hídricos, juntos a áreas urbanas consolidadas, situações as quais, 

quando bem planejadas e devidamente licenciadas pelos órgãos competentes, 

mostram-se como boas alternativas conservacionistas, as quais, também, 

proporcionam atividades recreativas. 

 Limpeza e manutenção: Outra diretriz a ser adotada relaciona-se com a limpeza 

urbana. Em virtude da má disposição e gerenciamentos dos resíduos urbanos, 

durante chuvas de grande magnitude, as áreas de fundo de vale recebem diversas 

espécies de resíduos e sedimentos, provenientes do escoamento superficial e das 

tubulações da rede de drenagem. Além disso, as áreas de fundo de vale são 
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geralmente locais onde há disposição irregular de resíduos urbanos. A 

manutenção dos fundos de vale, principalmente após os períodos de 

precipitações, é de grande importância na preservação de tais localidades, 

procurando manter as características naturais de escoamento das águas. Uma 

equipe de funcionários deve verificar a necessidade e a urgência de cada fundo 

de vale e efetuar a limpeza dos resíduos e sedimentos que são carregados pelo 

escoamento e ficam depositados, provocando mau cheiro, proliferação de vetores 

e alagamentos.  

7.4.4 Avenidas sanitárias e o mapeamento dos fundos de vale 

As avenidas sanitárias são definidas pelo caminho natural do escoamento pluvial das 

micro bacias. Muitas vezes, acabam sendo canalizadas, alterando inclusive a direção de 

sentido das águas pluviais e gerando influência negativa ao sistema de drenagem urbana dos 

municípios. 

Em contrapartida, quando bem planejadas, as avenidas sanitárias podem auxiliar na 

separação das águas pluviais dos corpos hídricos, possibilitando um pré-tratamento (remoção 

de sólidos grosseiros) das águas pluviais antes do lançamento nos corpos receptores. Nota-

se que, atualmente, o Brasil avança lentamente quanto aos processos de tratamento das 

águas pluviais. Tal fato transforma rios em verdadeiras esteiras de resíduos, transportando 

não somente a poluição por lançamentos de esgotos domésticos, mas, também, toda forma 

de resíduos sólidos oriundos da má gestão da limpeza pública dos centros urbanos, 

resultando no assoreamento das calhas dos rios e degradação dos corpos hídricos. 

Os fundos de vale, como já mencionados, são convertidos em verdadeiros depósitos 

de lixo, após os períodos de chuvas. A manutenção e limpeza, tanto das avenidas sanitárias, 

como dos fundos de vale, reduzem a possibilidade de geração de vetores, poluição das 

margens dos corpos hídricos e facilita o escoamento das águas pluviais (macrodrenagem). 

Sendo assim, o mapeamento destas localidades se faz importante para auxiliar nas ações 

com características preventivas e para identificar os locais onde estão os principais trechos 

de escoamento das microbacias urbanas.  

7.4.5 Propostas Mitigatórias 

7.4.5.1 Medidas de controle para reduzir o assoreamento 

Podem ser adotadas as seguintes medidas mitigadoras para prevenir impactos 

negativos e/ou reduzir a magnitude do assoreamento em cursos d’água: 

 Dissipadores de energia: Segundo a Deliberação n.º 086/2005 do DER/PR, 

dissipador de energia é um dispositivo que visa promover a dissipação da energia 

de fluxos d’água escoados, através de canalizações, de modo a reduzir os riscos 
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dos efeitos de erosão nos próprios dispositivos ou nas áreas adjacentes. A 

instalação desse dispositivo, nos pontos de descarga da rede de drenagem, 

possibilita a atenuação dos processos erosivos, reduzindo assim o aumento do 

assoreamento nos corpos hídricos. 

 Bacia de retenção: Tanque com espelho d´água permanente, construídos com os 

objetivos de: reduzir o volume das enxurradas, sedimentar cerca de 80% dos 

sólidos em suspensão e promover o controle biológico dos nutrientes. O tempo de 

retenção guarda relação apenas com os picos máximos da vazão requeridos à 

jusante e com os volumes armazenados (CANHOLI, 2005). 

 Recuperação e preservação da Mata Ciliar: A vegetação às margens dos corpos 

de água, denominada Mata Ciliar ou Mata de Galeria, desempenha importante 

função ambiental. Essa vegetação marginal auxilia a manutenção da qualidade da 

água, estabilidade dos solos, regularização dos ciclos hidrológicos, conservação 

da biodiversidade e protege os rios do assoreamento, funcionando como 

obstáculo aos sedimentos. Esse tipo de cobertura vegetal protege o solo, através 

da interceptação das gotas da chuva e pela diminuição da velocidade de 

escoamento, sem ela, a erosão das margens se acentua, leva os sedimentos para 

dentro do leito do corpo d’água, aumentando os níveis de turbidez e cor, 

dificultando a entrada de luz solar.  

As matas ciliares devem ser preservadas e restauradas, de acordo com o que 

estabelece o Código Florestal, para prevenir impactos ocasionados pela sua supressão, como 

o assoreamento, considerada como medida preventiva, assim como a instalação de 

dissipadores e bacias de retenção. 

7.4.6 Medida de controle para reduzir o lançamento de resíduos sólidos nos 

corpos d’água 

A disposição inadequada dos resíduos sólidos, somados à má gestão da limpeza 

urbana das cidades são os principais problemas que contribuem para o lançamento dos 

resíduos sólidos nos corpos hídricos.  

Os resíduos depositados fora das lixeiras facilitam o acesso de animais que podem vir 

a danificar as embalagens e recipientes, espalhando o lixo pelas ruas e calçadas. Além disso, 

em dias de chuvas, estes resíduos são carregados até rios e córregos, muitas vezes causando 

a obstrução das galerias pluviais, acarretando danos maiores. 

Outra situação de ocorrência é a presença de folhas, galhos e rejeitos diversos 

localizados junto às sarjetas que acabam depositados nas redes de microdrenagem. Para 

esta problemática, deve-se elaborar um cronograma efetivo e com abrangência significativa, 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 537 

para que o sistema de drenagem (micro e macro) não sofra interferência negativa pela má 

gestão dos resíduos sólidos do município. 

Outra questão já praticada em vários países é a utilização de bacias de detenção 

subterrânea, para auxiliar no controle da remoção de resíduos sólidos. Seus reservatórios 

possibilitam a sedimentação dos resíduos, reduzindo o lançamento dos resíduos advindos 

com as águas pluviais para dentro dos rios. Dessa forma, após o término das chuvas intensas 

e a redução do volume pluvial nos reservatórios, a limpeza e a remoção dos resíduos são 

realizadas, destinando-os ao aterro sanitário. Tal exemplo pode servir, nas decisões futuras 

do planejamento, para o setor de drenagem do município. 

7.4.7 Objetivos e Metas 

Com o cenário de referência apresentado, e seguindo as propostas mitigatórias, 

tem-se os objetivos e metas necessários para alcançar o proposto.  

Os objetivos abaixo pretendem solucionar os problemas atuais e propor medidas 

que produzam melhorias no sistema a curto, médio e longo prazo (20 anos), através da 

criação de infraestrutura, manutenção e melhorias na infraestrutura existente e medidas 

político-administrativas.  

 Realizar o mapeamento de todo o sistema de drenagem do município, fazendo 

uso de software que possibilite o georreferenciamento de todos os dispositivos do 

sistema de drenagem urbana; 

 Elaborar Plano Diretor de Macro e Microdrenagem Urbana para o Município de 

Campo Largo; 

 Criar banco de dados e monitoramento das condições hidrológicas do município; 

 Criar mecanismos municipais referentes à drenagem em lotes e loteamentos. 

As tabelas a seguir apresentam os objetivos apresentados, em conjunto com os 

custos, prazos e as fontes dos recursos necessários. 
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Tabela 7.43 – Objetivo 1 - Realizar o mapeamento de todo o sistema de drenagem do município. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 4 DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

OBJETIVO 1 Realizar o mapeamento de todo o sistema de drenagem do município. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1. Mapeamento e cadastramento do sistema de 
drenagem existente. 

1. Alimentar o banco de dados. 1. Alimentar o banco de dados 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  

Memorial de Cálculo Fonte de Recursos 
IMEDIATO MÉDIO LONGO 

4.1.1 

Realizar mapeamento e cadastramento do sistema de 
drenagem, com base na digitalização dos projetos 
existentes e no levantamento de campo, através da 
ferramenta Sistema de Informações 
Georreferenciadas - SIG, com o objetivo de promover 
meios de identificação dos pontos críticos, sistemas 
existentes (amplitude de atendimento da rede 
existente, carências, diâmetros das tubulações 
existentes, emissários, etc.), pessoas atingidas pelos 
problemas de alagamentos, enxurradas, inundações e 
erosões, integração do sistema de drenagem com os 
demais sistemas de infraestrutura e setores 
municipais, entre outros. 

R$ 1.000.000,00 - - 
Orçamento 
consultoria 

Recursos 
Próprios/Governo 

Estadual e Federal 

4.1.2 
Criar e alimentar banco de dados e monitoramento das 
condições hidrológicas do município; 

- - - Ações Institucionais Ações Institucionais 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 1.000.000,00 - - 
TOTAL DOS 
OBJETIVOS 

R$ 1.000.000,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.44 - Objetivo 2 - Elaborar Plano Diretor de Macro e Microdrenagem Urbana (PDMM) para o Município de Campo Largo. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 4 DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

OBJETIVO 2 
Elaborar Plano Diretor de Macro e Microdrenagem Urbana (PDMM), Plano de Recursos Hídricos para o Município de 
Campo Largo. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1. Elaborar PDMM. 
1. Cumprir com o proposto pelo PDMM 
2. Elaborar o Plano de Recursos Hídricos  

1. Cumprir com o proposto pelo PDMM 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  Memorial de 

Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

4.2.1 

Elaborar Plano Diretor de Macro e 
Microdrenagem Urbana para o Município de 
Campo Largo. 

R$ 200.000,00 - - 
Orçamento 
consultoria 

Recursos 
Próprios/Gover
no Estadual e 

Federal 

4.2.2 Cumprir com o proposto pelo PDMM. - - - 
Ações 

Institucionais 
Ações 

Institucionais 

4.2.3 Elaborar Plano de Recursos Hídricos. - R$ 150.000.00 - 

 
Orçamento 
consultoria 

Recursos 
Próprios/Gover
no Estadual e 

Federal 

4.2.4 

Realizar estudo técnico em parceria com outros 
municípios, a fim de determinar a escolha da 
categoria e os limites adequados para a proposta 
de Unidade de Conservação da Bacia do Rio 
Açungui.  

- R$ 200.000,00 - 

 
Orçamento 
consultoria 

 
Recursos 

Próprios/Gover
no Estadual e 

Federal 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 200.000,00 R$ 350.000,00 R$ 0,00 
TOTAL DOS 
OBJETIVOS 

R$ 550.000,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.



  
 
 

 
 
DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 

540 

Tabela 7.45 - Objetivo 3 - Elaborar Projeto Técnico e Executivo de Macrodrenagem. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 4 DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

OBJETIVO 3 Elaborar Projeto Técnico e Executivo de Macrodrenagem. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1. Elaborar Projetos Técnicos. 1. Executar as obras de implantação. 1. Executar as obras de implantação. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  

Memorial de Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

4.3.1 
Elaborar Projeto Técnico de macrodrenagem na 
área do Rio do Cerne localizada dentro do 
perímetro do Distrito de Bateias (489 metros); 

R$ 19.200,00 - - 
R$ 120,00 hora 

trabalhada engenheiro e 
topografo (80 horas) 

M. Cidades/ OGU/ 
MMA/ Governo 

Estadual 

4.3.2 
Executar as obras de implantação do Projeto 
Técnico de macrodrenagem na área do Rio do 
Cerne (489). 

- R$ 11.114,88 R$ 47.236,24 

Fornecimento e 
assentamento de Tubos de 
Concreto Armado – DN de 

120 cm – Concreto armado – 
R$ 126,32 por metro 

M. Cidades/ OGU/ 
MMA/ Governo 

Estadual 

4.3.3 
Elaborar Projeto Técnico de macrodrenagem na 
área do Rio Itaqui localizada dentro do perímetro 
urbano (18.239 metros); 

R$ 115.200,00 - - 
R$ 120,00 hora 

trabalhada engenheiro e 
topografo (480 horas) 

M. Cidades/ OGU/ 
MMA/ Governo 

Estadual 

4.3.4 
Executar as obras de implantação do Projeto 
Técnico de macrodrenagem na área do Rio do 
Cerne (18.239). 

- R$ 414.551,64 R$ 1.761.844,48 

Fornecimento e 
assentamento de Tubos de 
Concreto Armado – DN de 

120 cm – Concreto armado – 
R$ 126,32 por metro 

M. Cidades/ OGU/ 
MMA/ Governo 

Estadual 

4.3.5 
Elaborar Projeto Técnico de macrodrenagem na 
área do Rio Verde localizada dentro do perímetro 
urbano (16.345 metros); 

R$ 115.200,00 - - 
R$ 120,00 hora 

trabalhada engenheiro e 
topografo (480 horas) 

M. Cidades/ OGU/ 
MMA/ Governo 

Estadual 

4.3.6 
Executar as obras de implantação do Projeto 
Técnico de macrodrenagem na área do Rio do 
Cerne (16.345). 

-  R$ 485.811,85 R$ 1.578.888,54 

Fornecimento e 
assentamento de Tubos de 
Concreto Armado – DN de 

120 cm – Concreto armado – 
R$ 126,32 por metro 

M. Cidades/ OGU/ 
MMA/ Governo 

Estadual 

TOTAL DOS OBJETIVOS E METAS R$ 134.400,00 R$ 911.478,37 R$ 1.966.969,26 TOTAL DOS OBJETIVOS R$ 3.012.847,63 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.46 - Objetivo 4 - Criar mecanismos municipais referentes à drenagem em lotes e loteamentos. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 4 DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

OBJETIVO 4 Criar mecanismos municipais referentes à drenagem em lotes e loteamentos. 

METAS 

IMEDIATA - ATÉ 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS 

1. Instituir taxa de drenagem; 
2.Instituir taxa de permeabilidade mínima aos lotes 
e loteamentos;  
3. Realizar estudos e debates referentes às novas 
tecnologias em drenagem; 
4. Revitalização e preservação de fundos de vales. 

1. Revitalização e preservação de fundos de vales. 1.Revitalização e preservação de fundos de vales. 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
PRAZOS  

Memorial de Cálculo 
Fonte de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

4.4.1 Instituir taxa de drenagem - - - Institucional 
Recursos 
próprios 

4.4.2 
Instituir taxa de permeabilidade mínima 
necessária aos lotes do município.  

R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 360.000,00 
R$30,00/hs (2.000 horas 

a cada 4 anos) 
Recursos 
próprios 

4.4.3 
Criar instrumentos fiscalizatórios, para onerar 
quem descumprir com as taxas implantadas; 

- - - Institucional 
Ação 

Administrativa 

4.4.4 

Prever a revitalização e a preservação dos 
fundos de Vale, através de campanhas e 
ações socioambientais e educativas, 
considerando as parcerias acadêmicas. 

R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 120.000,00 R$10.000 / ano 

Recursos 
Próprios/Gover
no Estadual e 

Federal 

TOTAIS DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES. R$ 160.000,00 R$ 160.000,00 R$ 480.000,00 TOTAL DO OBJETIVO R$ 800.000,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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7.5 MECANISMOS DE ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS, 

PROGRAMAS, PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO COM AS DE OUTROS 

SETORES CORRELACIONADOS 

A integração entre as políticas, programas e projetos de diversos setores municipais 

com as correlacionadas ao saneamento básico tem grande importância ao município. Esta 

ação pode gerar benefícios tanto ao processo de administração municipal, quanto à inter-

relação entre as diversas secretarias municipais. 

A lei federal 11.445/07 de Saneamento Básico orienta em seu art. 2° alguns princípios 

fundamentais que a prestação dos serviços públicos de saneamento básico deve ser baseada 

no seguinte:  

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e 
regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de 
proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse 
social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o 
saneamento básico seja fator determinante; 

 

O saneamento básico tem relação direta com os setores de saúde, habitação, meio 

ambiente, recursos hídricos, educação, entre outros, visto que as ações de um impactam 

sobre os outros, por conseguinte, as questões que envolvem o saneamento básico do 

município devem ser pensadas de forma multidimensional. 

Um exemplo é a relação entre o setor de saneamento e o setor de habitação. Quando 

não há planejamento do setor de habitação em conjunto com o saneamento, pode ocorrer, 

entre outras consequências: i) ocupação em locais como fundos de vale que colaboram com 

a ocorrência de enchentes; ii) ocupações próximas a encostas que podem sofrer com 

desmoronamentos; iii) ocupações em morros podendo sofrer desabamentos das residências.  

Portanto, uma ação bem planejada deve levar em conta essas inter-relações 

possibilitando a construção de moradias em áreas que a estrutura seja contemplada com 

obras de saneamento básico e que afastem os moradores de perigos como 

desmoronamentos, enchentes e desabamentos.  

Contudo, é interessante que a administração de tais setores seja integrada, obtendo 

uma visualização e dinâmica de gerenciamento geral dos setores. Desta maneira, será 

possível administrar e controlar de forma mais eficaz as deficiências dos setores de 

saneamento no município. 

A ausência dessa integração decorre quando o ambiente urbano é visualizado apenas 

como um meio físico e se negligencia sua complexidade social.  

Visando auxiliar a implementação de novas políticas públicas articuladas as demais 

políticas regionais e de estado voltadas a melhoria do saneamento básico em Campo Largo, 
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recomenda-se a criação de um comitê técnico de saneamento ligado ao poder executivo 

municipal.  

7.5.1 Avaliação, Fiscalização e Monitoramento do PMSB 

Os recursos e mecanismos necessários para avaliação, fiscalização e monitoramento 

do PMSB devem ser estipulados a fim de auxiliar o poder público (municipal, estadual e/ou 

federal) na análise, durante e após a conclusão e implantação do Plano, da garantia do 

cumprimento dos objetivos e metas do plano, bem como dos impactos das suas ações na 

qualidade de vida da população contemplada. 

Quanto aos recursos humanos e administrativos, sugere-se a constituição de um 

departamento técnico de saneamento, com caráter executivo, responsável por acompanhar a 

execução das propostas do Plano de Saneamento Básico, e por fim, repassa-las a uma 

comissão de fiscalização, acompanhamento e avaliação, a qual deverá também ser criada. 

O departamento técnico deverá ser composto por profissionais com aptidão às 

atividades do plano, cita-se, engenheiro civil, engenheiro sanitarista, biólogos, e agentes 

administrativos. Já a comissão, deverá ser formada por representantes (autoridades e/ou 

técnicos) das instituições do poder público municipal, estadual e federal relacionadas com o 

saneamento ambiental.  

Além destas representações, a comissão pode contar com membros da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, e 

representantes de organizações da sociedade civil (entidades do movimento social, entidades 

sindicais e profissionais, grupos ambientalistas, entidades de defesa do consumidor, dentre 

outras).  

A comissão deverá acompanhar e avaliar a implementação do PMSB, monitorando a 

implantação das ações e os resultados alcançados, garantindo que os objetivos do Plano 

sejam gradativamente atingidos. Tendo como principais funções:  

 Promover a integração dos diversos setores públicos municipais relacionados ou 

correlacionados ao saneamento ambiental – meio ambiente, habitação, saúde, 

dentre outros, no que diz respeito a informações operacionais e financeiras; 

 Promover a integração dos diversos setores públicos regionais e estaduais, 

visando melhorar a coleta de dados, informações, capacitação e educação 

ambiental; 

 Promover a criação de um Fórum municipal com atividades periódicas para 

discussões relacionadas ao saneamento básico no município; 

 Auxiliar na gestão de recursos financeiros e elaboração de projetos para captação 

de novos recursos para o saneamento básico; 
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 Monitorar e auxiliar na gestão de implementação dos projetos contidos no plano 

municipal de saneamento básico de Campo Largo. 

 Promover a atualização dos dados relativos ao PMSB, fiscalizando quanto a 

revisão do mesmo de quatro em quatro anos como recomendado na Lei 

11.445/2007; 

 Avaliar o quadro operacional das concessionárias de água e esgoto, empresa 

responsável pela coleta de resíduos e limpeza pública, e da secretária 

responsável pelos serviços ligados a drenagem das águas pluviais buscando 

melhorias constantes na manutenção dos sistemas. 

Pode-se definir, para o PMSB, alguns recursos materiais, tecnológicos e econômico-

financeiros, indispensáveis para a gestão do monitoramento, fiscalização e avaliação do 

plano, bem como da eficácia das ações programadas e dos resultados alcançados e das 

justificativas para os resultados não alcançados: 

 Utilização dos indicadores do PMSB, visando avaliar e monitorar os cenários 

atuais e futuros dos quatro eixos do saneamento no município. O uso dos 

indicadores permite a verificação dos sistemas de saneamento com relação a 

diversos aspectos, bem como a identificação de anormalidades e ocorrência de 

eventualidades no sistema, indicando a necessidade de análise quanto à 

existência de falhas operacionais e adoção de medidas gerenciais e 

administrativas para solucionar os problemas. Os indicadores também permitem 

uma avaliação da carência por medidas de uso racional e de readequação do 

sistema, para redução do consumo e desperdício de fontes de energia e recursos 

naturais. 

 Elaboração de relatórios periódicos de acompanhamento do PMSB, com 

periodicidade anual. O relatório deverá conter: o acompanhamento de todos os 

indicadores, comparando sua evolução com a linha de base e o objetivo ainda a 

ser alcançado, o resumo das atividades realizadas de acordo com a programação 

do PMSB, os avanços da implantação do PMSB, a identificação de eventual 

variação existente, e por fim as medidas corretivas adotadas ou recomendadas. 

Os relatórios de acompanhamento deverão ser apresentados aos responsáveis 

pelo seu acompanhamento, conforme relatado anteriormente. 

 Elaboração de relatórios periódicos de análise que apresentem cunho 

administrativo em relação ao progresso do PMSB. Os relatórios de análise devem 

ser realizados com a periodicidade de uma vez a cada quatro anos, em 

conformidade com a Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que dispõe 

sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico. O relatório deverá incluir 

análises referentes ao desempenho do PMSB, comparando os fatores de sucesso 
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e os de insucesso, também a identificação das restrições e imprevistos que 

afetaram a execução do plano, suas causas e as medidas corretivas adotadas, e 

também eventuais novos delineamentos de metas e readequações operacionais. 

Os relatórios analíticos permitirão manter o foco de longo prazo do PMSB ativo, 

permeando suas ações e objetivos para os demais setores da administração 

municipal. Devido ao seu caráter estratégico, recomenda-se que tais relatórios 

sejam devidamente publicados e disponibilizados à sociedade civil, podendo 

motivar fóruns e debates sobre os temas específicos que se façam pertinentes. 

Considerando a situação de Campo Largo, bem como a necessidade de revisão 

periódica do PMSB (a cada quatro anos), sugere-se a manutenção e atualização constante 

do banco de dados para cálculo periódico de indicadores. Este banco de dados deve ser 

incrementado gradativamente conforme a execução das ações do Plano e aperfeiçoamento 

da estrutura (física, operacional e administrativa) dos setores relativos ao saneamento. Assim, 

um número maior de indicadores poderá efetivamente ser calculado com dados atualizados, 

precisos e específicos para as bacias/regiões/setores, facilitando o acompanhamento e a 

fiscalização da situação do saneamento em cada ponto do município. 

Contudo, é necessário que os órgãos gestores dos quatro setores de saneamento 

utilizem os indicadores, os quais serão tratados ao longo do produto, pertinentes à realidade 

municipal e sensíveis às principais alterações previstas no PMSB. Cabe destacar, ainda, que 

para esta utilização deve ser considerada a estrutura dos setores visando o levantamento de 

dados utilizados para o cálculo dos indicadores. 

7.5.2 Instrumento Auxiliador 

Como instrumento auxiliador ao comitê técnico, é possível propor a implantação de um 

sistema de informações integrado para que a gestão destes setores possa ser realizada com 

uma visão sistêmica, visando a eficiência e a efetividade das ações preconizadas.  

Uma ferramenta a ser utilizada são softwares de bancos de dados, como exemplo o 

Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM). Muito utilizado como cadastro tributário, porém vem 

sendo descoberto como fornecimento de dados para atender diferentes funções, inclusive a 

de planejamento urbano. 

Segundo LIMA (1999 apud Gonçalves 2006), o Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) 

- é um conjunto de informações gráficas e descritivas de uma porção da superfície terrestre, 

contendo as propriedades imobiliárias georreferenciadas, possibilitando o conhecimento 

detalhado sobre todos os aspectos levantados, tendo em vista a gestão ambiental de forma 

racional, legal e econômica. 
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A utilização dessa base única por diferentes usuários é o que caracteriza a sua 

multifinalidade e esta se consegue a partir da coordenação e integração de dados e 

informações, contrário à centralização dos dados. 

Dessa forma, o CTM torna-se uma base sobre a qual podem ser construídas diversas 

bases temáticas, tais como o cadastro tributário, a base de dados do sistema de saúde, o 

cadastro de áreas verdes e públicas, dentre outras. 

No ano de 2009 foi aprovada e publicada a Portaria Ministerial nº 511, instituindo então 

as Diretrizes para Criação, Instituição e Atualização do Cadastro Territorial Multifinalitário 

(CTM). O citado documento traz em seu art. 36:  

A existência de um Cadastro Territorial Multifinalitário atende ao 
disposto na Resolução do ConCIDADES nº 13, de 16 de junho de 2004 e às 
Diretrizes Gerais de Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, diretriz nº 
125 e Resoluções da 3ª Conferência Nacional das Cidades, 
instrumentalizando a construção de um “Sistema Nacional de Política 
Urbana”, por meio das quatro vertentes: planejamento territorial; habitação; 
saneamento ambiental; trânsito, transporte e mobilidade urbana, com 
controle e participação social. 

 

Com relação à descrição do sistema, a importância do CTM baseia-se: 

 Na flexibilidade que o cadastro oferece para a escolha da unidade de análise, 

desde a parcela até unidades consideravelmente maiores, como as zonas de 

tráfego, por exemplo (através da agregação de dados); 

 Na facilidade de estabelecer relações e vínculos entre diferentes entidades 

espaciais utilizando ferramentas próprias dos Sistemas de Informações 

Georreferenciadas; 

 No fato de que, sendo um modelo descritivo, precisa ser muito bem estruturado 

para não inviabilizar ou impossibilitar análises posteriores. 

Como ferramenta os Sistemas de Informações Georreferenciadas (SIG) se adequam 

com facilidade à abordagem territorial na medida em que permitem a distribuição espacial dos 

dados. É um sistema construído para suportar a captura, gestão, manipulação, análise, 

modelação e visualização de informação referenciada no espaço, com o objetivo de resolver 

problemas complexos de planejamento e gestão que envolvem a realização de operações 

espaciais. 

De acordo com MIRANDA (2005) o Sistema de Informações Georreferenciadas é um 

sistema automatizado de coleta, armazenamento, manipulação e saída de dados 

cartográficos Segundo Rocha (2000), o SIG permite conexões entre diferentes atividades, 

baseado em sua proximidade geográfica.  

De modo simplificado, um SIG combina diversos níveis de informação sobre um lugar 

fornecendo-lhe uma melhor compreensão sobre o mesmo. Desta forma o município contará 
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com sistemas que integrem as informações de vários seguimentos, facilitando assim, seu 

planejamento e tomada de decisões. 

 

7.6 MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO – INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DAS 

METAS A SEREM ALCANÇADAS 

Os indicadores são instrumentos essenciais nas atividades de monitoramento e 

avaliação dos programas, projetos e ações estabelecidos pelo PMSB, pois permitem 

acompanhar, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas e 

necessidades de mudança.  

Pode-se dizer que os indicadores possuem duas funções básicas: a primeira de 

descrever, através da geração de dados, o estado real da situação do saneamento no 

Município de Campo Largo; a segunda possui o caráter valorativo que consiste em analisar 

os dados presentes com base nos anteriores (antes da implantação do PMSB) de forma a 

realizar proposições valorativas e verificar a efetiva implementação do Plano. 

De acordo com o Ministério do Planejamento Federal (2009), os indicadores servem 

para mensurar os resultados e gerir o desempenho; embasar a análise crítica dos resultados 

obtidos e do processo de tomada de decisão; contribuir para a melhora contínua dos 

processos organizacionais; facilitar o planejamento e o controle do desempenho; e viabilizar 

a análise comparativa do desempenho dos atores envolvidos e das diversas atuantes. 

Em síntese, os indicadores são atribuições de valor a objetivos, metas e ações, que 

serão aplicados aos critérios de avaliação, como, por exemplo, eficácia, efetividade e 

eficiência. 

A formulação e aferição de resultados de políticas públicas deve ter como base 

conceitual sólida o atendimento às necessidades do cidadão e confiar valor real e agregado 

à sociedade. 

Um processo de avaliação e aferição de resultados deve se pautar em: 

 Estudos de satisfação dos usuários de serviços públicos quanto à eficácia e 

eficiência da organização pública; 

 Estudos sobre percepções de equidade das políticas públicas, aferindo a visão 

dos cidadãos sobre a imagem da organização pública e o impacto das ações 

executadas; 

 Monitoramento do nível de consistência do cumprimento de procedimentos de 

qualidade e eficiência de atendimento dos usuários pelos serviços públicos; 

 Acompanhamento de Índices de Desempenho no Saneamento Básico, utilizando 

como base os indicadores de desempenho propostos no PMSB ou aqueles 

adotados por órgãos oficiais do governo. 
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A avaliação de resultados passa a ser, portanto, peça fundamental na condução da 

política de saneamento, essencial para a tomada de decisões. Durante o processo de 

avaliação o desempenho das agências de regulamento e dos serviços contratados ou 

concedidos, será apreciado, sem esquecer-se dos serviços prestados pela própria 

Administração Municipal.  

Sendo a avaliação uma forma de mensurar o desempenho de programas e ações, é 

necessário definir medidas para a aferição dos resultados obtidos. Elas são denominadas de 

critérios de avaliação, mas existindo diversas metodologias conceituais, o que dificulta ou 

representa obstáculo ao uso mais frequente dessa ferramenta gerencial no setor público. 

A escolha dos indicadores e os critérios a serem utilizados dependem dos aspectos 

que se deseja privilegiar na avaliação, contudo, os mais comuns são: 

 Eficiência — termo econômico que significa a menor relação custo/benefício 

possível para o alcance dos objetivos estabelecidos; 

 Eficácia — medida do grau em que o programa atinge os seus objetivos e metas; 

 Impacto de resultados (ou efetividade) — indica se o projeto tem efeitos 

(positivos), em termos técnicos, econômicos, socioculturais, institucionais e 

ambientais; 

 Sustentabilidade — mede a capacidade de continuidade dos efeitos benéficos; 

 Satisfação do beneficiário — avalia a atitude do usuário em relação à qualidade 

do atendimento e dos serviços prestados; 

 Equidade — procura avaliar o grau em que os benefícios de um programa estão 

sendo distribuídos de maneira justa e compatível com as necessidades do 

segmento social. 

 

7.6.1 Indicadores de Desempenho do PMSB 

7.6.1.1 Indicadores de Desempenho do PMSB do Eixo de Abastecimento de Água 

A avaliação da situação do sistema de abastecimento de água e a sua evolução, ao 

longo do período de execução do PMSB, podem ser realizadas através da utilização dos 

indicadores apresentados nas tabelas 7.47 a 7.53. 

Os indicadores permitem a verificação do desempenho do sistema com relação a 

diversos aspectos, bem como a identificação de anormalidades e ocorrência de 

eventualidades no sistema, indicando a necessidade de análise quanto à existência de falhas 

operacionais e adoção de medidas gerenciais e administrativas para solucionar os problemas. 

Eles também permitem uma avaliação da carência por medidas de uso racional e de 
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readequação do sistema, para redução do consumo e desperdício de fontes de energia e 

recursos naturais. 
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Tabela 7.47 – Indicadores de Desempenho do PMSB Referentes ao Eixo Abastecimento de Água (continua). 

Nome do 
indicador 

 
Objetivo 

 

Periodicidade 
de cálculo 

Fórmula de cálculo 
Lista das 
variáveis 

Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração e 

divulgação 

Índice de 
hidrometração 

Quantificar os hidrômetros 
existentes nas ligações de 
água, a fim de minimizar o 

desperdício e realizar a 
cobrança justa pelo 

volume consumido de 
água. 

Anual (QLM / QLA) * 100 

QLM: Quantidade 
de Ligações Ativas 

de Água 
Micromedidas 

QLA: Quantidade 
de Ligações Ativas 

de Água 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Índice de 
micromedição 

relativo ao volume 
disponibilizado 

Quantificar a relação entre 
o volume micromedido e o 

volume de produção. 
Comparar o volume de 

água tratada e volume real 
consumido pela 

população. 

Mensal 
[VM / (VD - VS)] * 

100 

VM: Volume de 
Água Micromedido 

VD: Volume de 
Água 

Disponibilizado 
para Distribuição 
VS: Volume de 

Água de Serviços 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Índice de perdas 
de faturamento 

Mensurar os volumes não 
faturados pela empresa 

responsável pelo 
abastecimento de água do 

município. 

Mensal 
{[(VAP+ VTI -VS) - 
VAF] / (VAP + VTI -

VS)} * 100 

VAP: Volume de 
Água Produzido 

VTI: Volume 
Tratado Importado 

VS: Volume de 
Serviço 

VAF: Volume de 
Água Faturado 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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 Tabela 7.48 – Indicadores de Desempenho do PMSB Referentes ao Eixo Abastecimento de Água (continuação). 

Nome do 
indicador 

Objetivo 
Periodicidade 

de cálculo 
Fórmula de 

cálculo 
Lista das variáveis Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração 
e divulgação 

Consumo médio 
de água por 
economia 

Calcular a quantidade 
média de água 
consumida por 
economia no 

município. 

Mensal 
(VAC – VAT) / 

QEA 

VAC: Volume de Água 
Consumido 

VAT: Volume de Água 
Tratado Exportado) 

QEA: Quantidade de 
Economias Ativas de Água 

m³/mês/ 
economia 

SANEPAR l 
/SNIS 

SANEPAR 

Consumo médio 
per capita de 

água 

Calcular o volume 
médio de água 
consumido por 

habitante. 

Semestral 
[(VAC - VAT) * 

(1000/365)] / PTA 

VAC: Volume de Água 
Consumido 

VAT: Volume de Água 
Tratada Exportado 

PTA: População Total 
Atendida com Abast. De 

Água 

L/hab./dia 
SANEPAR 

/SNIS 
SANEPAR 

Volume de água 
disponibilizado 
por economia 

Calcular o volume de 
água disponibilizado 
para distribuição por 
economia ativa de 

água 

Semestral VAD / QEA 

VAD: Volume de Água 
Disponibilizado para 

Distribuição 
QEA: Quantidade de 

Economias Ativas de Água 

m³/mês/ 
economia 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.49 – Indicadores de Desempenho do PMSB Referentes ao Eixo Abastecimento de Água (continuação). 

Nome do 
indicador 

Objetivo 
Periodicidade 

de cálculo 
Fórmula de 

cálculo 
Lista das variáveis Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração e 

divulgação 

Índice de 
consumo de 

água 

Calcular a porcentagem 
de consumo de água 
referente ao volume 
total de água tratado. 

Mensal 
[VAC / (VAP + VTI 

- VS)] * 100 

VAC: Volume de Água 
Consumido 

VAP: Volume de Água 
Produzido 

VTI: Volume de Água 
Tratado Importado 

VS: Volume de Serviço 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

Índice de 
faturamento de 

água 

Calcular a porcentagem 
de volume de água 

faturado referente ao 
volume total de água 

tratado. 

Mensal 
[VAF / (VAP + VTI 

- VS)] * 100 

VAF: Volume de Água 
Faturado 

VAP: Volume de Água 
Produzido 

VTI: Volume de Água 
Tratado Importado 

VS: Volume de Serviço 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

Índice de 
atendimento 

urbano de água 

Calcular a porcentagem 
de atendimento de 

abastecimento de água 
da população urbana. 

Anual (PUA /PUM) * 100 

PUA: População Urbana 
Atendida com 

Abastecimento de Água 
PUM: População Urbana 

do Município 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.50 – Indicadores de Desempenho do PMSB Referentes ao Eixo Abastecimento de Água (continuação). 

Nome do 
indicador 

Objetivo 
Periodicidade 

de cálculo 
Fórmula de 

cálculo 
Lista das variáveis Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração e 

divulgação 

Índice de 
atendimento total 

de água 

Calcular a porcentagem 
de atendimento de 

abastecimento de água 
da população total do 

município. 

Anual (PTA /PTM) * 100 

PTA: População Total 
Atendida com 

Abastecimento de Água 
PTM: População Total do 

Município 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

Índice de 
micromedição 

relativo ao 
consumo 

Calcular a porcentagem 
de volume de água 

micromedido sobre o 
volume de água 
consumido pela 

população. 

Mensal 
[VAM / (VAC - 
VATE)] * 100 

VAM: Volume de Água 
Micromedido 

VAC: Volume de Água 
Consumido 

VATE: Volume de Água 
Tratado Exportado 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

Índice de perdas 
na distribuição 

Medir as perdas totais 
na rede de distribuição 

de água. 
 

Mensal 
{[VAP + VTI - VS) 
- VAC] / (VAP + 
VTI - VS)} * 100 

VAP: Volume de Água 
Produzido 

VTI: Volume de Água 
Tratado Importado 

VS: Volume de Serviço 
VAC: Volume de Água 

Consumido 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.51 – Indicadores de Desempenho do PMSB Referentes ao Eixo Abastecimento de Água (continuação). 

Nome do 
indicador 

Objetivo 
Periodicidade 

de cálculo 
Fórmula de 

cálculo 
Lista das variáveis Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração e 

divulgação 

Índice de perdas 
por ligação 

Quantificar o volume 
de perdas por ligação 

ativa de água. 
Mensal 

[(VAP + VTI - VS) - 
VAC] / QLA 

VAP: Volume de Água 
Produzido 

VTI: Volume de Água 
Tratado Importado 

VS: Volume de Serviço 
VAC: Volume de Água 

Consumido 
QLA: Quantidade de 

Ligações Ativas de Água 

L/dia/ligação 
SANEPAR 

/SNIS 
SANEPAR 

Índice de 
fluoretação de 

água 

Calcular o volume de 
água fluoretado 

referente ao volume 
de água total tratado. 

Semestral 
[VF / (VAP + VTI)] 

* 100 

VF: Volume de Água 
Fluoretado 

VAP: Volume de Água 
Produzido 

VTI: Volume Tratado 
Importado 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

Índice de 
consumo de 

energia elétrica 
no sistema de 
abastecimento 

de água 

Quantificar o consumo 
total de energia 

elétrica no sistema de 
abastecimento por 

volume de água 
tratado. 

Mensal 
CTEE / (VAP + 

VTI) 

CTEE: Consumo Total de 
Energia Elétrica no 

Sistema de Abastecimento 
de Água 

VAP: Volume de Água 
Produzido 

VTI: Volume de Água 
Tratado Importado 

KWh/m³ 
SANEPAR 

/SNIS 
SANEPAR 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.52 – Indicadores de Desempenho do PMSB Referentes ao Eixo Abastecimento de Água (continuação). 

Nome do 
indicador 

Objetivo 
Periodicidade 

de cálculo 
Fórmula de cálculo Lista das variáveis Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração e 

divulgação 

Índice de 
qualidade da 

água distribuída 

Verificar o atendimento 
às exigências contidas 
nas legislações atuais 
(Portaria 2.914/11 do 
Ministério da Saúde), 

referentes a padrões de 
potabilidade para água 

distribuída. 

Mensal [NPC / NPD] * 100 

NPC: Número de 
pontos de coleta de 

água na rede de 
distribuição de água 
dentro dos padrões 

da legislação em vigor 
NPD: Número de 

pontos de coleta de 
água na rede de 

distribuição de água 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SANEPAR 
/SNIS 

Prefeitura 
Municipal/ 
SANEPAR 

Índice de 
qualidade da 
água tratada 

Verificar o atendimento 
às exigências contidas 
nas legislações atuais 
(Portaria 2.914/11 do 
Ministério da Saúde), 

referentes a padrões de 
potabilidade para água 

tratada. 

Mensal [NPP/ NTP] * 100 

NPP: Número de 
parâmetros com 

análises dentro do 
padrão 

NTP: Número total de 
parâmetros 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SANEPAR/ 
SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Índice de 
conformidade da 

quantidade de 
amostras de 
cloro residual 

Verificar o atendimento 
às exigências contidas 
nas legislações atuais 
(Portaria 2.914/11 do 
Ministério da Saúde), 

referentes ao padrão de 
cloro residual. 

Mensal [QAA / QMA] * 100 

QAA: Quantidade de 
Amostras Analisadas 

para Aferição de 
Cloro Residual 

QAA: Quantidade 
Mínima de Amostras 

Obrigatórias para 
Análises de Cloro 

Residual 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal/ 
SANEPAR 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal/ 
SANEPAR 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.53 – Indicadores de Desempenho do PMSB Referentes ao Eixo Abastecimento de Água (conclusão). 

Nome do 
indicador 

Objetivo 
Periodicidade 

de cálculo 
Fórmula de cálculo Lista das variáveis Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração 
e divulgação 

Índice de 
conformidade da 

quantidade de 
amostras de 

turbidez 

Verificar o atendimento 
às exigências contidas 
nas legislações atuais 
(Portaria 2.914/11 do 
Ministério da Saúde), 

referentes ao padrão de 
turbidez. 

Mensal [QAA / QMA] * 100 

QAA: Quantidade de 
Amostras Analisadas 

para Aferição de 
Turbidez 

QMA: Quantidade 
Mínima de Amostras 

Obrigatórias para 
Análises de Turbidez 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

Índice de 
conformidade da 

quantidade de 
amostras de 

coliformes totais 

Verificar o atendimento 
às exigências contidas 
nas legislações atuais 
(Portaria 2.914/11 do 
Ministério da Saúde), 

referentes ao padrão de 
coliformes totais. 

Mensal [QAA / QMA] * 100 

QAA: Quantidade de 
Amostras Analisadas 

para Aferição de 
Coliformes Totais 
QMA: Quantidade 

Mínima de Amostras 
Obrigatórias para 
Coliformes Totais 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

VAP – volume de água produzido: volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água bruta importada; 
VTI – volume de água tratada importado: volume anual de água potável, previamente tratada, recebido de outros agentes fornecedores; 
VS – volume de água de serviços: soma dos volumes de água usados para atividades operacionais e especiais4, acrescido do volume de água recuperado; 
VF – volume de água faturado: volume anual de água debitado ao total de economias (medidas e não medidas) para fins de faturamento, incluindo o volume de água tratada 
exportado para outro prestador de serviços. 
Fonte: DRZ Gestão Ambiental, 2014.
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7.6.1.2 Indicadores de Desempenho do PMSB do Eixo de Esgotamento Sanitário. 

Os indicadores de desempenho do sistema de esgotamento sanitário Tabelas 7.54 a 

7.56 permitem uma avaliação quanto ao atendimento deste serviço ao longo do período de 

execução do PMSB, podendo indicar o desenvolvimento do mesmo ou ainda a necessidade 

de ampliação e/ou melhorias.  

Alguns índices permitem constatar anormalidades e avaliar a qualidade dos serviços 

prestados, uma vez que a frequência de ocorrência de alguns problemas pode indicar a 

necessidade de readequação do sistema ou de algumas alterações técnicas e/ou 

administrativas.
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Tabela 7.54 – Indicadores de desempenho do PMSB Referentes ao eixo esgotamento sanitário (continua). 

Nome do 
indicador 

 
Objetivo 

 

Periodicidade 
de cálculo 

Fórmula de 
cálculo 

Lista das variáveis Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração 
e divulgação 

Índice de coleta de 
esgoto 

Medir o percentual de 
volume de esgoto 

coletado comparado ao 
volume de água 

consumido. 

Anual 
 

[VEC / (VAC - 
VAE)] * 100 

VEC: Volume de Esgoto 
Coletado 

VAC: Volume de Água 
Consumido 

VAE: Volume de Água 
Exportado 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

Índice de 
tratamento de 

esgoto 

Medir o percentual de 
volume de esgoto tratado 

comparado ao volume 
coletado. 

Semestral 
[VET / VEC] * 

100 

VET: Volume de Esgoto 
Tratado 

VEC: Volume de Esgoto 
Coletado 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

Índice de esgoto 
tratado referido à 
água consumida 

Medir o percentual de 
volume de esgoto tratado 
comparado ao volume de 

água consumido. 

Semestral 
[VET / (VAC - 
VAE)] * 100 

VET: Volume de Esgoto 
Tratado 

VAC: Volume de Água 
Consumido 

VAE: Volume de Água 
Exportado 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

Índice de 
atendimento 

urbano de esgoto 

Calcular a população 
urbana atendida com 

rede de esgoto. 
Anual 

[PUA / PUM] * 
100 

PUA: População Urbana 
Atendida com Rede de 

Esgoto 
PUM: População Urbana 

do Município 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR l 
/SNIS 

SANEPAR 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.55 – Indicadores de desempenho do PMSB Referentes ao eixo esgotamento sanitário (continua). 

Nome do 
indicador 

 
Objetivo 

 

Periodicidade 
de cálculo 

Fórmula de 
cálculo 

Lista das variáveis Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração 
e divulgação 

Índice de 
atendimento total 

de esgoto 

Calcular a porcentagem 
da população total do 

município que é atendida 
com o serviço de 

esgotamento sanitário. 

Anual 
[PAE / PTM] * 

100 

PAE: População 
Atendida com Rede de 

Esgoto 
PTM: População Total 

do Município 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal/ 
SANEPAR 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal/ 
SANEPAR 

Índice de consumo 
de energia elétrica 

em sistemas de 
esgotamento 

sanitário 

Quantificar o consumo 
total de energia elétrica 

no sistema de 
esgotamento sanitário 
por volume de esgoto 

coletado. 

Mensal CTE / VEC 

CTE: Consumo Total de 
Energia Elétrica em 

Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

VEC: Volume de Esgoto 
Coletado 

KWh/m³ 
SANEPAR 

/SNIS 
SANEPAR 

Eficiência de 
remoção de DBO 

no sistema de 
tratamento de 

esgoto 

Quantificar a eficiência 
de remoção de DBO no 

sistema de tratamento de 
esgoto. 

Mensal 
[(DBO inicial - 

DBO final) / DBO 
inicial)] * 100 

DBO inicial: Demanda 
Bioquímica de Oxigênio 

antes do tratamento 
DBO final: Demanda 

Bioquímica de Oxigênio 
após o tratamento 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.56 - Indicadores de desempenho do PMSB Referentes ao eixo esgotamento sanitário (conclusão). 

Nome do 
indicador 

 
Objetivo 

 

Periodicidade 
de cálculo 

Fórmula de 
cálculo 

Lista das variáveis Unidade 

Possíveis 
fontes de 
origem 

dos dados 

Responsável 
pela geração 
e divulgação 

Eficiência de 
remoção de 
coliformes 

termotolerantes no 
tratamento de 

esgoto 

Quantificar a eficiência de 
remoção de coliformes 

termotolerantes no 
sistema de tratamento de 

esgoto. 

Mensal 
[(CFC) / CIC)] * 

100 

CFC: Concentração 
Inicial de Coliformes 

Termotolerantes - 
Concentração Final de 

Coliformes 
Termotolerantes 

CIC: Concentração 
Inicial de Coliformes 

Termotolerantes 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

Incidência de 
amostras na saída 
do tratamento de 

esgoto fora do 
padrão 

Quantificar o número de 
amostras na saída do 
tratamento que não 

atendem os padrões de 
lançamento previstos na 

legislação vigente. 

Mensal 
[QFP / QTA] * 

100 

QFP: Quantidade de 
Amostras do Efluente 

da Saída do 
Tratamento de Esgoto 

Fora do Padrão 
QTA: Quantidade Total 

de Amostras do 
Efluente da Saída do 

Tratamento de Esgoto 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR SANEPAR 

Extensão da rede 
de esgoto por 

ligação 

Quantificar a relação 
entre a extensão da rede 
coletora de esgoto e as 

ligações totais de esgoto 
no município. 

Anual [ERC / NLT] 

ERC: Extensão da 
Rede Coletora de 

Esgoto 
NLT: Número de 

Ligações Totais de 
Esgoto 

m/ligação SANEPAR SANEPAR 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.



MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO 
 Plano Municipal de Saneamento Básico  

Prognóstico e Alternativas para Universalização 
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7.6.1.3 Indicadores de Desempenho do PMSB do Eixo Manejo de Resíduos Sólidos 

Os indicadores quanto ao atendimento com serviço de coleta de resíduos sólidos e 

limpeza urbana nas Tabelas 7.57 a 7.61, permitem uma avaliação, ao longo do período de 

execução do PMSB, com relação à evolução do serviço de manejo de resíduos sólidos no 

município.  

O cálculo e a análise de tais indicadores de desempenho proporcionam o 

direcionamento para a implantação de programas de incentivo à coleta seletiva e à destinação 

correta dos resíduos gerados, minimizando os impactos ambientais e exigindo uma grande 

mobilização de conscientização quanto a estes aspectos. Também geram informações 

referentes à coleta e ao destino adequado dos resíduos sólidos, que pode ser associado à 

saúde da população, pois o destino inadequado favorece a proliferação de vetores de doenças 

e pode contaminar o solo e os corpos hídricos. 

 



  
 
 

 
 
DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 

562 

Tabela 7.57 - Indicadores de desempenho do PMSB referente ao eixo manejo de resíduos sólidos (continua). 

Nome do indicador Objetivo 
Periodicidade 

de cálculo 
Fórmula de 

cálculo 
Lista das variáveis Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração 
e divulgação 

Índice de 
atendimento da 

coleta dos resíduos 
sólidos urbanos 

Medir o percentual de 
vias urbanas com 

atendimento de coleta 
dos resíduos sólidos 

urbanos. 

Anual 
[EVU / ETV] * 

100 

EVU: Extensão das Vias 
Urbanas com Serviços 
de Coleta de Resíduos 

Sólidos Urbanos 
ETV: Extensão Total das 

Vias Urbanas 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Índice de tratamento 
adequado dos 

resíduos sólidos 

Quantificar o percentual 
de tratamento adequado 

dos resíduos sólidos. 
Anual 

[QRTA / QTRC] * 
100 

QRTA: Quantidade de 
Resíduos Sólidos 

Coletados e Tratados 
adequadamente 

QTRC: Quantidade Total 
de Resíduos Sólidos 

Coletados 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Taxa de recuperação 
de materiais 

recicláveis (exceto 
matéria orgânica e 
rejeitos) em relação 
a quantidade total 

(RDO + RPU) 
coletada 

Calcular a taxa de 
recuperação de 

materiais recicláveis em 
relação à quantidade 

total de resíduos 
domiciliares e públicos 

coletados. 

Semestral 
[QTMR / QTC] * 

100 

QTMR: Quantidade 
Total de Materiais 

Recuperados (exceto 
matéria orgânica e 

rejeitos) 
QTC: Quantidade Total 

Coletada 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Taxa de cobertura 
do serviço de coleta 
de resíduos sólidos 

domiciliares em 
relação a população 

urbana 

Calcular a taxa de 
cobertura do serviço de 

coleta de resíduos 
sólidos em relação à 
população urbana do 

município. 

Anual [PAD / PU] * 100 
PAD: População 

Atendida Declarada 
PU: População Urbana 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.58 - Indicadores de desempenho do PMSB referente ao eixo manejo de resíduos sólidos (continuação). 

Nome do indicador Objetivo 
Periodicidade 

de cálculo 
Fórmula de 

cálculo 
Lista das variáveis Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração 
e divulgação 

Taxa de terceirização 
do serviço de coleta 
de RDO e RPU em 

relação à quantidade 
coletada 

Calcular a taxa de 
terceirização do serviço de 

coleta de resíduos 
domiciliares e públicos em 
relação à quantidade total 

de resíduos coletada. 

Anual QTE / QTC * 100 

QTE: Quantidade 
Total Coletada por 

Empresas 
Contratadas 

QTC: Quantidade 
Total Coletada 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Taxa de empregados 
(coletadores + 

motoristas) na coleta 
(RDO + RPU) em 

relação a população 
urbana 

Calcular a taxa de 
empregados envolvidos na 
coleta de resíduos sólidos 
domiciliares e públicos em 

relação à população urbana 
do município 

Anual [QEC*1000] / PU 

QEC: Quantidade 
Total de 

Empregados 
(Coletores + 
Motoristas) 

PU: População 
Urbana 

Empregados/ 
1000 

habitantes 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Massa coletada (RDO 
+ RPU) per capita em 
relação à população 
atendida com serviço 

de coleta 

Quantificar a massa 
coletada de resíduos 

domiciliares e públicos em 
relação à população 

atendida com serviço de 
coleta de resíduos 

Semestral QRC / PAD 

QRC: Quantidade 
Total de Resíduos 

Domiciliares 
Coletados 

PAD: População 
Atendida Declarada 

Kg/habitante/ 
dia 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Taxa da quantidade 
total coletada de 
resíduos públicos 

(RPU) em relação a 
quantidade total 

coletada de resíduos 
sólidos domésticos 

(RDO) 

Calcular a taxa da 
quantidade total de resíduos 

públicos coletados em 
relação à quantidade total 

de resíduos sólidos 
domésticos coletados 

Anual 
[QTRP / QTRD] * 

100 

QTRP: Quantidade 
Total de Resíduos 
Sólidos Públicos 

QTRD: Quantidade 
Total Coletada de 
Resíduos Sólidos 

Domésticos 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.59 - Indicadores de desempenho do PMSB referente ao eixo manejo de resíduos sólidos (continuação). 

Nome do indicador Objetivo 
Periodicidade 

de cálculo 
Fórmula de cálculo 

Lista das 
variáveis 

Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração e 

divulgação 

Massa de resíduos 
de serviços de saúde 
coletada per capita 

em relação a 
população urbana 

Quantificar a massa 
coletada de resíduos de 

serviço da saúde em 
relação à população 

urbana 

Anual 
[QTRSS * 1000] / 

PU 

QTRSS: 
Quantidade Total 

Coletada de 
Resíduos Sólidos 

de Serviços de 
Saúde 

PU: População 
Urbana 

Kg/ 1000 
habitantes/ 

dia 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Taxa de RSS 
coletada em relação 
à quantidade total 

coletada 

Calcular a taxa de 
resíduos do serviço de 

saúde coletada em 
relação à quantidade 

total de resíduos sólidos 
coletados. 

Anual 
[QTRSS / QTC] * 

100 

QTRSS: 
Quantidade Total 

Coletada de 
Resíduos Sólidos 

do Serviço de 
Saúde 

QTC: Quantidade 
Total Coletada 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Taxa de 
terceirização da 
extensão varrida 

Calcular a taxa de 
terceirização da 
extensão de vias 

municipais contempladas 
com o serviço de 

varrição 

Anual [EVC / ETS] * 100 

EVC: Extensão de 
Sarjeta Varrida por 

Empresas 
Contratadas 

ETS: Extensão 
Total de Sarjeta 

Varrida 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Taxa de varredores 
em relação a 

população urbana 

Calcular a quantidade de 
varredores disponíveis 

para cada ml habitantes 
da população urbana. 

Anual [QTV * 1000] / PU 

QTV: Quantidade 
Total de 

Varredores 
PU: População 

Urbana 

Empregados/ 
1000 

habitantes 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.60 - Indicadores de desempenho do PMSB referente ao eixo manejo de resíduos sólidos (continuação). 

Nome do indicador Objetivo 
Periodicidade 

de cálculo 
Fórmula de 

cálculo 
Lista das variáveis Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração e 

divulgação 

Índice de domicílios 
atendidos com coleta 

de lixo 

Quantificar o número de 
domicílios atendidos com 

coleta de lixo no 
município. 

Anual [NDL / NDM] * 100 

NDL: Número de 
Domicílios atendidos 

com serviço de 
coleta de resíduos 

sólidos 
NDM: Número Total 

de Domicílios no 
Município 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Índice de domicílios 
urbanos atendidos 
com coleta de lixo 

Identificar o índice de 
atendimento de 

domicílios na área 
urbana do município com 

coleta de resíduos 
sólidos. 

Anual [NDU / NTM] * 100 

NDU: Número de 
Domicílios atendidos 

com serviço de 
coleta de resíduos 

sólidos na Área 
Urbana 

NTM: Número Total 
de Domicílios 
Urbanos no 
Município 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Índice de domicílios 
rurais atendidos com 

coleta de lixo 

Identificar o índice de 
atendimento de 

domicílios na área rural 
do município com coleta 

de resíduos sólidos. 

Anual [NDR / NTR] * 100 

NDR: Número de 
Domicílios atendidos 

com serviço de 
coleta de resíduos 

sólidos na Área 
Rural 

NTR: Número Total 
de Domicílios da 

Área Rural no 
Município 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 



  
 
 

 
 
DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 

566 

Tabela 7.61 - Indicadores de desempenho do PMSB referente ao eixo manejo de resíduos sólidos (conclusão). 

Nome do indicador Objetivo 
Periodicidade 

de cálculo 
Fórmula de 

cálculo 
Lista das variáveis Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração e 

divulgação 

Índice de 
atendimento do 

serviço de varrição 

Identificar o índice de 
atendimento do serviço 

de varrição das vias 
urbanas do município. 

Anual 
[ECV / ETV] * 

100 

ECV: Extensão das Vias 
Urbanas com Serviços 

de Varrição 
ETV: Extensão Total 

das Vias Urbanas 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Índice de domicílios 
urbanos atendidos 
com coleta seletiva 

Identificar o índice de 
atendimento de 

domicílios na área 
urbana do município com 

coleta seletiva. 

Anual 
[NDA / NDT] * 

100 

NDA: Número de 
Domicílios atendidos 
com serviço de coleta 

seletiva na Área Urbana 
NDT: Número Total de 

Domicílios na Área 
Urbana 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
.
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7.6.1.4 Indicadores de Desempenho do PMSB do Eixo Drenagem Urbana e Manejo 

de Águas Pluviais 

Para avaliação do desempenho e da evolução do serviço de drenagem e manejo de 

águas pluviais, alguns indicadores estão relacionados na Tabelas 7.62 e 7.63. Estes 

permitem, por exemplo, a identificação do percentual de atendimento atual e futuro do referido 

eixo do saneamento básico municipal, assim como de problemas advindos da falta e da 

inadequação da drenagem urbana.  

Os indicadores permitem uma avaliação da eficiência do sistema, quanto à ocorrência 

de alagamentos e erosões, e um monitoramento de resultados do desenvolvimento do serviço 

prestado. 
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Tabela 7.62 - Indicadores de desempenho do PMSB referente ao eixo de manejo de águas pluviais (continua). 

Nome do indicador Objetivo 
Periodicidade 

de cálculo 
Fórmula de cálculo 

Lista das 
variáveis 

Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração 
e divulgação 

Índice de 
atendimento com 

sistema de 
drenagem 

Calcular a porcentagem 
da população urbana do 
município atendida com 
sistema de drenagem de 

águas pluviais. 

Anual [PAD / PUM] * 100 

PAD: População 
Urbana Atendida 
com Sistema de 

Drenagem Urbana 
PUM: População 

Urbana do 
Município 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal/ 
SNIS/IBGE 

Prefeitura 
Municipal 

Índice de vias 
urbanas com galeria 

de águas pluviais 

Calcular o índice de vias 
urbanas que apresentam 
galeria para drenagem 

urbana de águas 
pluviais. 

Anual [EGP / ETS] * 100 

EGP: Extensão 
das Galerias 

Pluviais 
ETS: Extensão 

Total do Sistema 
Viário Urbano 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Índice de ocorrência 
de alagamentos 

Identificar o número de 
ocorrência de 

alagamentos por m² de 
área urbana do 

município. 

Anual [NTA / AUM] 

AUM: Área urbana 
do município 

NTA: Número total 
de ocorrência de 

alagamento no ano 

Pontos de 
alagamento / 

km² 

Prefeitura 
Municipal 

Prefeitura 
Municipal 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 



  
 
 

 
 
DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 

569 

Tabela 7.63 - Indicadores de desempenho do PMSB referente ao eixo de manejo de águas pluviais (conclusão). 

Nome do indicador Objetivo 
Periodicidade 

de cálculo 
Fórmula de cálculo 

Lista das 
variáveis 

Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração 
e divulgação 

Índice de vias 
urbanas sujeitas a 

alagamento 

Identificar o índice de 
vias urbanas sujeitas a 
alagamento no sistema 

viário urbano. 

Anual [EVA / ETS] * 100 

EVA: Extensão de 
vias urbanas 

sujeitas a 
alagamento 

ETS: Extensão 
Total do Sistema 

Viário Urbano 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Eficiência do 
sistema de 

drenagem urbana 
quanto aos 

emissários finais 

Calcular a eficiência do 
sistema de drenagem 

referente aos emissários 
finais do sistema de 

galeria de águas 
pluviais. 

Semestral [NEF / NET] * 100 

NEF: Número de 
emissários finais 

do sistema de 
galeria de águas 

pluviais 
NET: Número total 

de emissários 
finais do sistema 

de galeria de 
águas pluviais que 
contribuem para a 

ocorrência de 
erosões e 

alagamentos 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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7.6.1.5 Indicadores de Desempenho do PMSB dos Setores Administrativo e 

Econômico-financeiro 

 

Para avaliação do desempenho dos setores administrativos e econômico-financeiros 

referente ao PMSB, as Tabelas 7.64 e 7.65 apresentam alguns indicadores que devem gerar 

dados e informações essenciais para auxiliar a tomada de decisão e ainda avaliar a evolução 

dos setores com relação principalmente às despesas provindas da cobrança pelos serviços 

de saneamento e ao desempenho financeiro dos sistemas. 
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Tabela 7.64 - Indicadores de desempenho administrativos e econômico-financeiros do PMSB. 

Nome do indicador Objetivo 
Periodicidade 

de cálculo 

Fórmula 
de 

cálculo 

Lista das 
variáveis 

Unidade 
Possíveis fontes 
de origem dos 

dados 

Responsável 
pela geração e 

divulgação 

Despesa de exploração 
por economia de água 

Calcular a despesa de 
exploração pelo tratamento 
de água por economia de 
água ativa no município. 

Anual 
[DE / 
QEA] 

DE: Despesas de 
Exploração 

QEA: Quantidade 
de Economias 
Ativas de Água 

R$/ano/ 
economia 

SANEPAR/SNIS SANEPAR 

Despesa de exploração 
por economia de esgoto 

Calcular a despesa de 
exploração pelo tratamento 
de esgoto por economia de 
esgoto ativa no município. 

Anual 
[DE / 
QEE] 

DE: Despesas de 
Exploração 

QEE: Quantidade 
de Economias 

Ativas de Esgoto 

R$/ano/ 
economia 

SANEPAR /SNIS SANEPAR 

Despesa per capita com 
manejo de resíduos 
sólidos urbanos em 
relação à população 

urbana 

Calcular a despesa per 
capita do serviço de coleta 

de resíduos sólidos 
urbanos em relação à 
população atendida. 

Anual [DT / PU] 

DT: Despesa 
Total com Manejo 

de RSU 
PU: População 

Urbana 

R$/ano/ 
habitante 

Prefeitura Municipal/ 
IBGE 

Prefeitura 
Municipal 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.65 - Indicadores de desempenho administrativos e econômico-financeiros do PMSB. 

Nome do indicador Objetivo 
Periodicidade 

de cálculo 
Fórmula de cálculo 

Lista das 
variáveis 

Unidade 

Possíveis 
fontes de 

origem dos 
dados 

Responsável 
pela geração e 

divulgação 

Autossuficiência 
financeira com 

manejo de resíduos 
sólidos urbanos 

Calcular o índice de 
autossuficiência 

financeira com o serviço 
de manejo de resíduos 

sólidos urbanos. 

Anual [RA / DT] * 100 

RA: Receita 
Arrecadada com 
Manejo de RSU 

DT: Despesa Total 
com Manejo de 

RSU 

Porcentagem 
(%) 

Prefeitura 
Municipal 

/SNIS 

Prefeitura 
Municipal 

Indicador de 
desempenho 

financeiro do sistema 
de tratamento de 

água 

Calcular o indicador de 
desempenho financeiro 

do sistema de 
abastecimento de água 

no município. 

Anual [ROA / DT] * 100 

ROA: Receita 
Operacional Direta 

de água 
DT: Despesa Total 
com o serviço de 

água 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

Indicador de 
desempenho 

financeiro do sistema 
de tratamento de 

esgoto 

Calcular o indicador de 
desempenho financeiro 

do sistema de 
esgotamento sanitário no 

município. 

Anual [ROE / DT] * 100 

ROE: Receita 
Operacional Direta 

de Esgoto 
DT: Despesa Total 
com o serviço de 

esgoto 

Porcentagem 
(%) 

SANEPAR 
/SNIS 

SANEPAR 

Fonte: DRZ Gestão Ambiental, 2014.
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7.7 MODELO DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS LOCAIS DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

Os recursos e mecanismos necessários para avaliação, fiscalização e monitoramento 

do PMSB devem ser estipulados a fim de auxiliar o poder público (municipal, estadual e/ou 

federal) na análise, durante e após a conclusão e implantação do Plano, da garantia do 

cumprimento dos objetivos e metas do plano, bem como dos impactos das suas ações na 

qualidade de vida da população contemplada. 

Quanto aos recursos humanos e administrativos, sugere-se a constituição de uma 

comissão de fiscalização, acompanhamento e avaliação, formada por representantes 

(autoridades e/ou técnicos) das instituições do poder público municipal, estadual e federal 

relacionadas com o saneamento ambiental.  

Além destas representações, a comissão pode contar com membros de Conselhos 

Municipais instituídos e representantes de organizações da sociedade civil (entidades do 

movimento social, entidades sindicais e profissionais, grupos ambientalistas, entidades de 

defesa do consumidor, dentre outras).  

A comissão, em conjunto ao Departamento Técnico de Saneamento, deverá 

acompanhar e avaliar a implementação do PMSB, monitorando a implantação das ações e os 

resultados alcançados, garantindo que os objetivos do Plano sejam gradativamente atingidos.  

Pode-se definir, para o PMSB, alguns recursos materiais, tecnológicos e econômico-

financeiros, indispensáveis para a gestão do monitoramento, fiscalização e avaliação do 

plano, bem como da eficácia das ações programadas e dos resultados alcançados e das 

justificativas para os resultados não alcançados: 

a) Utilização dos indicadores do PMSB, visando avaliar e monitorar os cenários 

atuais e futuros dos quatro eixos do saneamento no município. O uso dos 

indicadores permite a verificação dos sistemas de saneamento com relação a 

diversos aspectos, bem como a identificação de anormalidades e ocorrência de 

eventualidades no sistema, indicando a necessidade de análise quanto à 

existência de falhas operacionais e adoção de medidas gerenciais e 

administrativas para solucionar os problemas. Os indicadores também permitem 

uma avaliação da carência por medidas de uso racional e de readequação do 

sistema, para redução do consumo e desperdício de fontes de energia e recursos 

naturais. 

b) Elaboração de relatórios periódicos de acompanhamento do PMSB, com 

periodicidade anual. O relatório deverá conter: o acompanhamento de todos os 

indicadores, comparando sua evolução com a linha de base e o objetivo ainda a 
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ser alcançado, o resumo das atividades realizadas de acordo com a programação 

do PMSB, os avanços da implantação do PMSB, a identificação de eventual 

variação existente, e por fim as medidas corretivas adotadas ou recomendadas. 

Os relatórios de acompanhamento deverão ser apresentados aos responsáveis 

pelo seu acompanhamento, conforme relatado anteriormente. 

c) Elaboração de relatórios periódicos de análise que apresentem cunho 

administrativo em relação ao progresso do PMSB. Os relatórios de análise devem 

ser realizados com a periodicidade de uma vez a cada quatro anos, em 

conformidade com a Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que dispõe 

sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico. O relatório deverá incluir 

análises referentes ao desempenho do PMSB, comparando os fatores de sucesso 

e os de insucesso, também a identificação das restrições e imprevistos que 

afetaram a execução do plano, suas causas e as medidas corretivas adotadas, e 

também eventuais novos delineamentos de metas e readequações operacionais. 

Os relatórios analíticos permitirão manter o foco de longo prazo do PMSB ativo, 

permeando suas ações e objetivos para os demais setores da administração 

municipal. Devido ao seu caráter estratégico, recomenda-se que tais relatórios 

sejam devidamente publicados e disponibilizados à sociedade civil, podendo 

motivar fóruns e debates sobre os temas específicos que se façam pertinentes. 

Considerando a necessidade de revisão periódica do PMSB (a cada quatro anos), 

sugere-se a manutenção e atualização constante do banco de dados para cálculo periódico 

de indicadores. Este banco de dados deve ser incrementado gradativamente conforme a 

execução das ações do Plano e aperfeiçoamento da estrutura (física, operacional e 

administrativa) dos setores relativos ao saneamento. Assim, um número maior de indicadores 

poderá efetivamente ser calculado com dados atualizados, precisos e específicos para as 

bacias/regiões/setores, facilitando o acompanhamento e a fiscalização da situação do 

saneamento em cada ponto do município. 

Os indicadores, adotados como forma permanente de avaliação de desempenho, 

deverão ser analisados e seus resultados criticados, tomando-se como base os parâmetros 

exigidos pelos órgãos oficiais competentes, quando existentes, e pelas metas e ações 

previstas no PMSB.  

Com a atualização periódica do Plano, o sistema com todos os indicadores poderá ser 

reavaliado e implantado gradativamente. As informações estratégicas sobre os serviços de 

saneamento básico deverão ser colocadas à disposição do governo federal e estadual, dentro 

dos padrões solicitados e em articulação com o SNIS. Além disso, cabe ressaltar que os 
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instrumentos de gestão para monitoramento, fiscalização e avaliação propostos neste 

documento podem ser incrementados durante a aplicação dos mesmos. 

 

7.8 DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS AOS INVESTIMENTOS 

E MODELOS E ESTRATÉGIAS DE FINANCIAMENTO 

Neste capítulo pretende-se mencionar os recursos financeiros necessários aos 

investimentos e a avaliação da viabilidade econômica e financeira e alternativas para a 

sustentação econômica da gestão e da prestação de serviços. Também, busca formular 

modelos e estratégias de financiamento dos subsídios necessários à universalização inclusive 

aquelas que não serão cobertas por taxas ou tarifas. 

A Tabela 7.66 sintetiza os investimentos para atingir os quatro componentes do 

saneamento básico, apresentados nas metas e objetivos, de acordo com os prazos de 

execução: imediato, médio e longo prazo. 

 

Tabela 7.66 - Totais de Valores Estimados para os investimentos nos eixos tratados. 

Eixos 
Horizontes de Aplicação e Valores de Investimentos em Reais 

Total por Eixo 
Imediato Médio Longo 

Água R$ 2.733.183,00 R$ 2.404.094,00 R$ 532.000,00 R$ 5.669.277,00 

Esgoto R$ 20.623.007,00 R$ 16.132.708,00 R$ 19.759.634,00 R$ 56.515.349,00 

Resíduos R$ 2.256.254,00 R$ 263.655,00 R$ 790.962,00 R$ 3.310.871,00 

Drenagem R$ 660.000,00 R$ 160.000,00 R$ 480.000,00 R$ 1.300.000,00 

Total R$ 26.508.444,00 R$ 19.194.457,00 R$ 21.562.596,00 R$ 67.265.497,00 

 

 

Eixos 
Horizontes de Aplicação e Valores de Investimentos em Reais 

Total por Eixo 

Imediato Médio Longo 

Água R$ 2.733.183,00 R$ 2.404.094,00 R$ 532.000,00 R$ 5.669.277,00 

Esgoto R$ 21.241.296,00 R$ 15.514.419,00 R$ 19.450.356,00 R$ 56.206.071,00 

Resíduos R$ 2.256.254,00 R$ 263.655,00 R$ 790.962,00 R$ 3.310.871,00 

Drenagem R$ 660.000,00 R$ 160.000,00 R$ 480.000,00 R$ 1.300.000,00 

Total R$ 26.890.733,00 R$ 18.342.168,00 R$ 21.253.318,00 R$ 66.486.219,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Considerando todos os componentes apresentados, os investimentos necessários de 

prazo imediato totalizam R$ 26.508.444,00, em médio prazo o investimento é de 

R$ 19.194.457,00; e por fim R$ 21.562.596,00 de longo prazo. Esses investimentos totalizam 

R$ 67.265.497,00 no horizonte de vinte anos.  
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Os valores investidos pela SANEPAR nos exercícios financeiros de 2011, 2012 e 2013, 

foram, respectivamente de R$ 3.089.775,21 (três milhões, oitenta e nove mil, setecentos e 

setenta e cinco reais e vinte e um centavos); R$ 10.358.644,70 (dez milhões, trezentos e 

cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos); 

R$ 25.574.884,53 (vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta e quatro reais mil, oitocentos 

e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). A Figura abaixo demonstra os 

investimentos nominais da SANEPAR no Município de Campo Largo. 

 

Figura 7.11 - Investimentos Nominais (R$) da SANEPAR no Município de Campo Largo. 

 
Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

No período avaliado mostra-se uma tendência de aumento nos investimentos da 

SANEPAR, no município, pois, apenas, no ano de 20062 e no quadriênio 2008-20113 os 

valores ficaram abaixo dos R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). No biênio 2012-2013 os 

valores empregados nos investimentos receberam aumentos significativos.   

Diante do exposto, vislumbra-se que se mantida esta política os investimentos serão 

suficientes para implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Campo Largo-PR, 

previstos na Tabela 7.66, sem incrementar aporte financeiro específico para essa finalidade.  

A Figura 7.11 mostra a relação dos valores investidos e as receitas totais, no período 

de 2002 a 2013, em termos percentuais.  

                                                           
2 Período pré-crise econômica mundial. 
3 Período de crise e início da recuperação econômica mundial. 
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Figura 7.12 - Relação Investimentos x Receitas, no Período de 2002 a 2013, em Valores 
Percentuais. 

 
Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

Esses da Figura 7.12 ratificam a tendência de investimentos demonstrada na Figura 

1. Assim, no quadriênio 2002-2005 o percentual variou entre 22,62% (vinte e dois vírgula 

sessenta e dois por cento) a 32,28% (trinta e dois vírgula vinte e oito por cento). Em 2007, 

houve um pico que alcançou 78,18% (setenta e oito vírgula dezoito por cento) das receitas. 

No quadriênio 2008-2011 a participação percentual dos investimentos variaram entre 18,89% 

(dezoito vírgula oitenta e nove por cento) a 37,45% (trinta e sete vírgula quarenta e cinco por 

cento). Voltou a crescer no biênio 2012-2013, que alcançaram, respectivamente, 50,73% 

(cinquenta vírgula setenta e três por cento) e 111,71% (cento e onze vírgula setenta e um por 

cento) das receitas.  

A Figura 7.13 demonstra os resultados financeiros líquidos4 obtidos pela SANEPAR – 

Campo Largo, no período de 2002 a 2013. 

 

                                                           
4 Depois da incidência dos impostos. 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 578 

Figura 7.13 - Resultado Líquido Alcançado pela SANEPAR – Campo Largo, no Período de 2002 
a 2013. 

 
Fonte: SANEPAR, 2014. 

 

Os investimentos líquidos auferidos pela SANEPAR, no período de 2002 a 2013, 

variaram de R$ 169.249,80 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e 

oitenta centavos), em 2012, para R$ 984.552,29 (novecentos e oitenta e quatro mil, 

quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), em 2005. Reduziu a 

R$ 473.547,78 (quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta 

e oito centavos) em 2006. No ano de 2002 chegou-se a R$ 2.554.177,86 (dois milhões, 

quinhentos e cinquenta e quatro mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos). 

Em 2013, houve uma redução nos resultados financeiros da SANEPAR – Campo Largo e 

chegou a R$ 1.742.586,56 (um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta 

e seis reais e cinquenta e seis centavos). 

Todavia, caso haja necessidade do Município buscar recursos financeiros para 

angariar recursos através de financiamentos em Instituições de fomento, existem margem 

legais para que isso ocorra, conforme se descreve a seguir. 

O município atende o limite legal e prudencial com os gastos com o pessoal, conforme 

preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), todavia, quanto ao limite de alerta o índice 

auferido está acima do permitido. 

Outro aspecto relevante para análise da capacidade econômico financeira são os 

limites de endividamento o que poderá possibilitar a assunção de dívidas provenientes de 

operações de créditos, recursos estes, que poderão ser direcionados a realização de 

investimentos na área de saneamento. A Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, 

estabelece que a dívida consolidada pode alcançar 120% (cento e vinte por cento) dos valores 
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das receitas correntes líquidas. Em abril de 2014, a dívida consolidada, do Município de 

Campo Largo correspondia, apenas 6% (seis por cento) das receitas correntes líquidas (STN, 

2014). Assim, poderia, adquirir até R$ 202.532.449,28 (duzentos e dois milhões, quinhentos 

e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) sem extrapolar 

os limites legais5. 

O município, em tela, já realizou, até abril de 2014, R$ 107.986,87 (cento e sete mil, 

novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos) de operações de créditos internas 

e externas, todavia o limite é de 16% (dezesseis por cento) do total das receitas correntes 

líquidas, conforme preconiza o inciso I do art. 7º da Resolução 43/2001 do Senado Federal. 

Assim, os valores podem chegar até R$ 28.502.741,68 (vinte e oito milhões, quinhentos e dois 

reais, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos) (STN, 2014). 

Quanto ao limite anual destinados à amortizações, juros e demais encargos da dívida 

consolidada, conforme versa a Resolução 43/2001 do Senado Federal, não poderá 

ultrapassar 11,5% (onze vírgula cinco por cento) das receitas correntes líquidas. Neste caso, 

poderá chegar-se a R$ 20.486.345,56 (vinte milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, 

trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) ao ano (STN, 2014). 

Outro ponto a ser analisado refere-se as garantias, previstas também, na Resolução 

43/2001. Nas posição financeira de abril de 2014, o Município em questão, não possuía 

valores destinados para esse fim. Os limites não poderão ultrapassar 22% (vinte e dois por 

cento)6 do total das receitas correntes líquidas. Assim, o valor das garantias poderão ser de 

até R$ 39.191.269,76 (trinta e nove milhões, cento e noventa e um mil, duzentos e sessenta 

e nove reais e setenta e seis centavos). 

Diante do exposto, a análise mostra que houve avanços significativos nos 

investimentos da SANEPAR quando comparados com o total das receitas, é possível 

vislumbrar um cenário favorável para o Município de Campo Largo assumir dívidas 

respeitando a norma jurídica vigente.  

 

7.9 PROGRAMAS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

Os esforços para o desenvolvimento do setor do saneamento no Brasil vêm se 

consolidando na última década através da concepção da Política Nacional do Saneamento 

Básico, marco regulatório instituído pela Lei Federal nº 11.445, de 2007. A expectativa de 

incremento do setor foi impulsionada, ainda, com a criação do Programa de Aceleração do 

                                                           
5 Posição em 30 de abril de 2014 (STN, 2014). 
6 Em alguns casos, definidos nas alíneas do § único do art. 9º da Resolução 43/2001 poderá chegar-se a 32% 
(trinta e dois por cento). 
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Crescimento (PAC). O PAC 2 – Cidade Melhor apresenta para o País um investimento orçado 

em R$ 33.100.000.000,00, entre os anos de 2011 e 2014, para prevenção em áreas de risco 

e saneamento (TAVARES, 2010). 

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007, a alocação de recursos federais está 

atrelada à Política de Saneamento Básico, materializada nos Planos de Saneamento Básico, 

que passam a ser um referencial para a obtenção de recursos. Estes planos são importantes 

instrumentos para planejamento e avaliação da prestação dos serviços; para a utilização de 

tecnologias apropriadas; para a obtenção de recursos, não onerosos e ou onerosos 

(financiamento); e para a definição de política tarifária e de outros preços públicos condizentes 

com a capacidade de pagamento dos diferentes usuários dos serviços (BRASIL, 2009). 

Campo Largo assim como a grande maioria dos municípios brasileiros, encontra 

algumas dificuldades institucionais, técnicas e financeiras para cumprir, com seus próprios 

recursos, as determinações estabelecidas pela Lei Federal nº 11.445/2007 e, desta forma, 

necessita de aportes financeiros complementares de outros entes federados (União e Estado). 

Diante dessa necessidade, Cunha (2011) analisa a obrigação da União, dos Estados 

membros e dos municípios na promoção de programas de saneamento básico e a 

participação dos três níveis de governo no financiamento do setor, através da disponibilização 

de recursos orçamentários ou não orçamentários para investimento. Isto porque a tarifa é a 

principal fonte de financiamento dos serviços de saneamento básico, mesmo não sendo a 

única. 

De acordo com Peixoto (2006), existem diversas formas de financiamento dos serviços 

públicos de saneamento básico no Brasil, quais sejam: 

Cobrança direta dos usuários – taxa ou tarifa: principal fonte de financiamento dos 

serviços. Uma política de cobrança bem formulada pode ser suficiente para financiar os 

serviços e alavancar seus investimentos, podendo até mesmo não depender de empréstimos 

no médio ou longo prazos, se esta política previr a constituição de fundo próprio de 

investimento. 

Subsídios tarifários: forma que se aplica quando os serviços são prestados para vários 

municípios sob uma mesma gestão, como as Companhias Estaduais de Saneamento e 

Consórcios Públicos de Municípios, ou por fundos especiais de âmbito regional ou estadual 

(Regiões Metropolitanas), com contribuição obrigatória. No caso de Serviço Municipal de 

Saneamento Básico, esta forma de financiamento ocorre geralmente entre diferentes tipos de 

serviços: 

 Tarifa dos serviços de água subsidiando a implantação dos serviços de esgoto;  

 Tarifa dos serviços de água e esgoto subsidiando os serviços de manejo de 

resíduos sólidos e ou de águas pluviais, ou entre diferentes categorias ou 
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grupos de usuários: tarifas dos usuários industriais subsidiando os usuários 

residenciais; ou tarifas de usuários de renda maior subsidiando usuários mais 

pobres. 

Financiamentos e operações de crédito (fundos e bancos): na fase do Plano Nacional 

de Saneamento (PLANASA) esta foi a forma predominante de financiamento dos 

investimentos nos serviços de saneamento, no âmbito das Companhias Estaduais, com 

recursos do FGTS. Estes financiamentos foram retomados, contando, desde então, com 

participação de recursos do FAT/BNDES, que financia também concessionárias privadas. 

Concessões e Parcerias Público-privadas (PPP): as concessões foram adotadas pelo 

PLANASA para viabilizar os financiamentos dos serviços por meio das Companhias 

Estaduais. A partir de 1995, alguns municípios passaram a adotar a concessão a empresas 

privadas como alternativa de financiamento dos serviços. As Parcerias Público-privadas são 

modalidades especiais de concessão de serviços públicos a entes privados. É o contrato 

administrativo de concessão, no qual o parceiro privado assume o compromisso de 

disponibilizar à administração pública ou à comunidade uma certa utilidade mensurável 

mediante a operação e manutenção de uma obra por ele previamente projetada, financiada e 

construída. Em contrapartida a uma remuneração periódica paga pelo Estado e vinculada ao 

seu desempenho no período de referência através de indicadores de avaliação.  

Recursos do Orçamento Geral da União e de Orçamentos Estaduais: são recursos 

constantes do Orçamento Geral da União e dos Estados. Por serem recursos não onerosos, 

estão sujeitos a contingenciamento, dificultando a liberação para fins de convênios. Os 

recursos da União são acessados pelos municípios via emenda parlamentar ou atendimento 

de editais de carta consulta dos Ministérios. Com relação aos Estados, os recursos dependem 

dos valores orçados nos respectivos programas orçamentários e estão atrelados às condições 

financeiras dos mesmos. 

Proprietário do imóvel urbano: esta forma transfere para o loteador/empreendedor a 

responsabilidade pela implantação das infraestruturas de saneamento – basicamente redes e 

ligações e, em certos casos, unidades de produção/tratamento. Aplicável para áreas urbanas 

já ocupadas que não disponham dos serviços. 

7.9.1 Principais Fontes de Financiamento Para Alcance dos Objetivos e Metas 

do PMSB 

No governo federal existe um conjunto de programas no campo do saneamento básico 

que pode ser subdividido em: ações diretas (Tabela 7.67) e ações relacionadas com esse 

setor (Tabelas 7.68 e 7.69). 
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O grupo de ações diretas de saneamento básico refere-se ao abastecimento de água, 

ao esgotamento sanitário, à drenagem de águas pluviais e aos resíduos sólidos. O objetivo 

dessas ações é ampliar a cobertura e a qualidade dos serviços de saneamento básico em 

ações estruturais. As ações relacionadas ao saneamento básico visam atuar em áreas 

especiais, vulneráveis e com maiores déficits dos serviços, que apresentem populações 

tradicionais, bem como estejam enfrentando problemas com intensa urbanização e tenham 

necessidade de serviços e infraestrutura urbana. 

Observa-se também a incorporação de programas e a ampliação das ações e dos 

investimentos nos componentes: limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem 

e manejo das águas pluviais urbanas, procurando desenvolver ações integradas de 

saneamento a partir dos projetos de urbanização e de assentamentos precários (BRASIL, 

2011). 
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Tabela 7.67 - Programas do governo federal com ações diretas de saneamento básico 

Campo de 
Ação 

Programas Objetivos 
Ministério 

Responsável 

Programas Orçamentários 

Abastecimento 
de água 
potável 

Serviços 
urbanos de água 

e esgoto 

Ampliar a cobertura melhorar a qualidade dos 
serviços públicos urbanos de abastecimento de 

água. 

Ministério das 
Cidades 

Infraestrutura 
hídrica 

Desenvolver obras de infraestrutura hídrica para 
o aumento da oferta de água de boa qualidade. 

Ministério da 
Integração 
Nacional 

Esgotamento 
sanitário 

Serviços 
urbanos de água 

e esgoto 

Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos 
serviços públicos urbanos de esgotamento 

sanitário. 

Ministério das 
Cidades 

Limpeza 
urbana e 

manejo dos 
resíduos 
sólidos 

Resíduos 
sólidos urbanos 

Ampliar a área de cobertura e eficiência dos 
serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, 

com ênfase no encerramento de lixões, na 
redução, no reaproveitamento e na reciclagem 

de materiais, por meio da inclusão 
socioeconômica de catadores. 

Ministério do 
Meio 

Ambiente 

Drenagem e 
manejo das 

águas pluviais 
urbanas 

Drenagem 
urbana e 

controle de 
erosão marítima 

e fluvial 

Desenvolver obras de drenagem urbana em 
consonância com as políticas de 

desenvolvimento urbano e de uso e ocupação 
do solo. 

Ministério da 
Integração 
Nacional 

Institucional 

Prevenção e 
preparação para 
emergências e 

desastres 

Prevenir danos e prejuízos provocados por 
desastres naturais e antropogênicos. 

Ministério da 
Integração 
Nacional 

Saneamento 
rural 

Saneamento 
rural 

Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos 
serviços de saneamento ambiental em áreas 

rurais. 

Ministério da 
Saúde/Ministé

rio das 
Cidades 

Programas Não Orçamentários 

Diversas 
modalidades 

em 
saneamento 

básico 

Saneamento 
para Todos 

Financiamento oneroso para empreendimentos 
nas modalidades: abastecimento de água; 

esgotamento sanitário; saneamento integrado; 
desenvolvimento institucional; manejo de águas 
pluviais; manejo de resíduos sólidos; manejo de 

resíduos da construção e demolição; 
preservação e recuperação de mananciais; e 

estudos e projetos. 

Ministério das 
Cidades 

Fonte: Brasil, 2011. 
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Tabela 7.68 - Programa do governo federal com ações relacionadas ao saneamento básico 
(continua). 

Campo de 
Ação 

Programas Objetivos 
Ministério 

Responsável 

Áreas 
especiais 

Programa de 
Desenvolvimento 

Integrado e 
Sustentável do 

Semiárido- 
CONVIVER 

Contribuir para a diminuição das vulnerabilidades 
socioeconômicas dos espaços regionais com 

maior incidência de secas, a partir de ações que 
levem a dinamização da economia da região e ao 

fortalecimento da base social do Semiárido. 

Ministério da 
Integração 
Nacional 

Programa de 
Desenvolvimento 
Sustentável de 

Projetos 
Assentamento 

Desenvolver, recuperar e consolidar 
assentamentos da reforma agraria e tem como 

público alvo as famílias assentadas. 

Ministério do 
Desenvolvime

nto Agrário 

Acesso à 
Alimentação: 
Programa 1 

Milhão de cisterna 

Uma das ações do programa é a construção de 
cisternas para armazenamento de água. Essa 

ação tem como finalidade universaliza as 
condições de acesso adequado a água potável 

das populações rurais de baixa renda no 
semiárido a partir do armazenamento de água 

em cisternas. 

Ministério do 
Desenvolvime
nto Social e 
Combate à 

Fome 

Desenvolvim
ento Urbano 

e 
Urbanização 

Urbanização, 
Regularização e 
Integração de 

Assentamentos 
Precários 

Melhorar as condições de habitabilidade de 
assentamentos humanos precários mediante sua 

urbanização e regularização fundiário, 
integrando-os ao tecido urbano da cidade. 

Ministério das 
Cidades 

Pró-Municípios de 
Médio e Grande 

Porte 

Apoiar a implantação e adequação da 
infraestrutura urbana em municípios com 
população superior a 100 mil habitantes. 

Ministério das 
Cidades 

Habilitação de 
Interesse Social 

Ampliar o acesso à terra urbanizada e a moradia 
digna e promover melhoria da qualidade das 
habitações da população de baixa renda nas 

áreas urbana e rural. 

Ministério das 
Cidades 

Fonte: BRASIL, 2011. 
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Tabela 7.69 - Programa do governo federal com ações relacionadas ao saneamento básico 
(conclusão). 

Campo de 
Ação 

Programas Objetivos 
Ministério 

Responsável 

Integração e 
Revitalização 

de Bacias 
Hidrográficas 

Programa de 
Integração de 

Bacias 
Hidrográficas 

Aumentar a oferta de água nas bacias com 
baixa disponibilidade hídrica. 

Ministério da 
Integração 
Nacional 

Programa de 
Revitalização de 

Bacias 
Hidrográficas em 

Situação de 
Vulnerabilidade e 

Degradação 
Ambiental 

Revitalizar as principais bacias hidrográficas 
nacionais em situação da vulnerabilidade 
ambiental, efetivando sua recuperação, 

conservação e preservação. 

Ministério da 
Integração 
Nacional 

Programa de 
Conservação, 

Uso Racional e 
Qualidade das 

Águas 

Melhorar a eficiência do uso dos recursos 
hídricos, a conservação e a qualidade das 

águas. 

Ministério do 
Meio Ambiente 

Gestão da 
Política de 

Desenvolvimento 
Urbano 

Desenvolver obras de drenagem urbana em 
consonância com as políticas de 

desenvolvimento urbano e de uso e ocupação 
do solo. 

Ministério da 
Integração 
Nacional 

Ações de 
Gestão 

Promoção da 
Sustentabilidade 
de Espaços Sub-

regionais - 
PROMESO 

Induzir o aproveitamento dos potenciais 
endógenos de forma articulada, com vistas à 
sustentabilidade das sub-regiões definidas 
pela Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional. 

Ministério da 
Integração 
Nacional 

Gestão da 
Política de 

Desenvolvimento 
Urbano 

Coordenar o planejamento e formulação de 
políticas setoriais e a avaliação e controle dos 

programas nas áreas de desenvolvimento 
urbano, habitação, saneamento básico e 
ambiental, transporte urbano e trânsito. 

Ministério das 
Cidades 

Fortalecimento da 
Gestão Urbana 

Fortalecer a capacidade técnica e institucional 
dos municípios nas áreas de planejamento, 
serviços urbanos, gestão territorial e política 

habitacional. 

Ministério das 
Cidades 

Fonte: Brasil, 2011. 

 

7.10 COMPATIBILIZAÇÃO DAS CARÊNCIAS DE SANEAMENTO BÁSICO COM AS 

AÇÕES DO PMSB 

Considerando o crescimento populacional evidenciado pelo estudo de projeção 

populacional para Campo Largo, em um horizonte de planejamento de 20 anos, surge a 

necessidade de analisar alternativas que visam a aumentar e melhorar a disponibilidade e 

qualidade dos serviços públicos de saneamento básico no município. 

As dificuldades encontradas para a prestação de serviços relativos ao saneamento 

básico são fatores limitantes na garantia de melhor qualidade de vida e saúde da população 

atendida, bem como no compromisso de prever o desenvolvimento sustentável de um 

município. Em Campo Largo as principais carências foram levantadas e discutidas na fase de 
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diagnóstico dos sistemas que compõem o saneamento básico no município. Também dentro 

do PMSB foram estimadas as demandas por serviços públicos de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos e drenagem urbana. 

A partir do diagnóstico da situação atual e das projeções das demandas futuras para 

o setor de saneamento no Município de Campo Largo, foi possível conhecer as carências, 

necessidades e disponibilidades de serviços, visando estimar as ações necessárias para 

garantir a eficiência e a efetividade na prestação dos serviços públicos que envolvem o 

saneamento no município para os eixos de Abastecimento de Água (Tabela 7.70), 

Esgotamento Sanitário (Tabela 7.71), Limpeza Urbana (Tabela 7.72) e Drenagem (Tabela 

7.73). 

Dentre as ações institucionais, devem ser consideradas principalmente, as seguintes: 

 Criação de um Departamento Técnico de Saneamento responsável por 

implementar e acompanhar o PMSB, e os assuntos referentes ao 

saneamento básico; 

 Criação de uma Comissão de Fiscalização acompanhamento e avaliação; 

 Reorganização dos Conselhos Municipais existentes; 

 Criar programa de fiscalização de obras (saneamento e acessibilidade) 

através do Crea-PR para Campo Largo; 

 Criar banco de dados multifinalitário para o município de Campo Largo. 
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Tabela 7.70 - Compatibilização das carências de saneamento básico com as ações do PMSB – Eixo Abastecimento de Água. 

Carências Alternativas de compatibilização (ações) 

Escassez de água em alguns locais do município e em distritos 
principalmente nos períodos secos. 

Aumentar a rede de distribuição de água e ampliar a reservação individual 
e coletivas com a construção de barragens a montante da captação com a 
possibilidade de geração de energia para reduzir gastos com eletricidade. 

Demora no atendimento a manutenção, principalmente em reparos de 
vazamentos. 

Otimizar os serviços de manutenção principalmente relacionadas a 
vazamentos na rede de água e agilidade no atendimento. 

Ausência de plano de emergência e contingência da água para situações 
de acidentes naturais ou provocados por ação humana. 

Implantar plano de emergência e contingencia da água no município  

Ausência de plano de redução de energia elétrica. 
Criar e implantar plano de redução de energia elétrica nas estruturas da 
SANEPAR e Prefeitura Municipal 

Falta de maior reservação nos sistemas 
Construção de reservatórios em locais onde for necessário com 
interligação através de adutoras de água. 

Redes de abastecimento em precárias condições de uso Substituição das redes 

Distritos e localidades com problemas ou sem de abastecimento de água  
Ampliar e criar o sistema de abastecimento de água nos distritos e 
localidades. 

Ausência de plano emergencial de água no caso das secas prolongadas Criar Plano Emergencial. 

Os servidores públicos não têm programa periódico de capacitação 
profissional. 

Implantar programa de capacitação profissional para os servidores 
públicos municipais 

Perdas na rede de distribuição de água dos sistemas Identificar os pontos de perdas na rede de distribuição de água 

Alterações em coloração, odor e sabor da água nas residências, 
suspeitando a presença de cloro residual na água. 

Reavaliar o sistema de abastecimento de água, principalmente quanto ao 
tratamento e qualidade (controle de cloro residual). 

Ausência de controle de qualidade da água dos pequenos sistemas de 
tratamento. 

Ampliar os pontos de coleta para análise da qualidade da água dos 
sistemas de tratamento dos distritos 

Falta de controle social (ente) 
Realização de pesquisas de satisfação ou aproveitamento de informações 
durante a realização dos serviços da SANEPAR e criar o Ente de Controle 
Social. 

Desperdício de água potável Promover educação ambiental quanto ao uso racional da água 

Falta de caixas d’água nas residências  Promover campanha para o aumento de reservação individual. 

Redes sem cadastro georreferenciado 
Cadastrar as redes de água, adutoras e linhas de recalque 
georreferenciado a um SIG. 

Delongas no atendimento quanto às solicitações da população Aprimorar os serviços de atendimento ao público. 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.71 - Compatibilização das carências de saneamento básico com as ações do PMSB – Eixo Esgotamento Sanitário. 

Carências atuais Alternativas de compatibilização (ações) 

Carência de políticas de educação ambiental referente ao serviço de 
esgotamento sanitário. 

Criação e implantação de programa de educação ambiental que vise o 
contexto geral do uso do equipamento público e a maneira correta de fazer 
as ligações na rede de esgotamento sanitário 

Falta universalização do serviço de coleta e tratamento de esgoto 
Construção de interceptores e ampliação de rede coletora de esgoto para 
os bairros e comunidades ainda não atendidos pela rede de esgoto. 

Falta de controle social e educação ambiental 
Realização de pesquisas de satisfação ou aproveitamento de informações 
durante a realização dos serviços da SANEPAR e criação de programa de 
educação ambiental para o esgoto 

Problemas de PV obstruídos e vazamentos com demora na realização dos 
reparos. 

Otimização de serviços de limpeza e manutenção de bocas de lobo e 
controle de vazamentos. 

Falta de rede de esgoto interceptores e PV em alguns bairros da cidade  Construção de rede coletora de esgoto interceptores e PV. 

Sistema de coleta e tratamento de esgoto deficitário nos distritos de Campo 
Largo. 

Sistema de coleta e tratamento de esgoto do tipo RAFA nos distritos, e 
ampliação do sistema de rede de coleta. 

Ausência de controle das fossas individuais no município e distritos 
Criação e implantação de programa de conscientização da população 
quanto à necessidade de instalação e utilização de fossas sépticas quando 
sua proposição for adequada. 

Demora no serviço de manutenção, atendimento a solicitações de reparo 
de vazamentos e identificação de vazamentos. 

Otimizar os serviços de manutenção do esgotamento sanitário, 
principalmente com relação a vazamentos. 

Redes sem cadastro e sistema sem automação.  Realizar cadastro georreferenciado e automatizar todo o sistema. 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.72 - Compatibilização das carências de saneamento básico com as ações do PMSB – Eixo Limpeza Urbana e resíduos sólidos. 

Carências atuais Alternativas de compatibilização (ações) 

Espaço adequado e incentivo às associações existentes 
Disponibilizar espaço físico ou mecanismos que ocasionem melhorias às 
estruturas das associações existentes.  

Deficiência do serviço de coleta de resíduos domiciliares, varrição, capina 
e roçagem na área rural e distritos 

Ampliar a equipe de prestação destes serviços, a frequência da prestação 
dos serviços, bem como os equipamentos utilizados, visando aumentar as 
áreas atendidas, principalmente nos distritos. 

Ausência de usina de reciclagem resíduos da construção civil - RCC Implantar usina 

Não gera energia através do lixo  
Estudo de viabilidade técnica de implantação de usina para geração de 
energia 

Recuperação das áreas de risco (lixões e áreas de contaminação) 
Programa de recuperação de áreas degradadas (lixões, depósitos de RCC, 
áreas contaminadas). 

Taxa de lixo cobrada na tarifa de água e esgoto da SANEPAR insuficiente  Realinhamento da taxa através de estudo  

Inexistência de ecopontos para descarte dos resíduos em áreas mais 
afastadas. 

Estruturação e ampliação do sistema de ecopontos e promoção da 
diversificação e volumes de resíduos a serem recebidos. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Tabela 7.73- Compatibilização das carências de saneamento básico com as ações do PMSB – Eixo Drenagem. 

Carências atuais Alternativas de compatibilização (ações) 

Necessidade de aquisição de equipamentos para limpeza e 
manutenção das redes de drenagem 

Adquirir equipamentos para limpeza e manutenção das redes e dispositivos de 
drenagem urbana, garantindo a eficiência e a durabilidade dos componentes do 
sistema 

Deficiência de mecanismos de macrodrenagem na área urbana e 
adjacências 

Construção de mecanismos de retenção da água da chuva para evitar 
alagamentos.  

Deficiência de cadastro das redes de drenagem e galerias pluviais 
Contratar empresa especializada para fazer cadastro georreferenciado das redes 
de drenagem e equipamentos existentes no município 

Falta de monitoramento dos locais com a existência de emissários 
finais das galerias pluviais 

Monitorar periodicamente os locais de descarte dos emissários finais do sistema 
de drenagem urbana, levando em consideração a conservação e a eficiência dos 
dissipadores 

Deficiência na integração entre a prefeitura e a população usuária do 
sistema de drenagem 

Criação de central de atendimento dentro da secretaria responsável pelo serviço, 
com funcionamento efetivo e o objetivo de receber as denúncias de 
irregularidades constatadas pela população. 

Inexistência de um Plano Diretor de Drenagem Urbana 
Elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana, a fim de nortear as ações 
referentes ao serviço de manejo de águas pluviais, além de angariar recursos em 
fundos externos ao município que garantam a universalização do serviço; 

Falta de micro drenagem em grande parte da cidade. 
Construção de 100% de microdrenagem, incluindo caixas de contenção, nas 
áreas urbanas e adjacentes.  

Sem legislação eficiente para normatização de recapeamento e Greide 
Elaborar decreto normatizando ações voltadas ao recapeamento e construções 
voltadas à drenagem. 

Falta de áreas verdes para permeabilização das águas no município  
Conceber projetos de ampliação, revitalização e construção de novas áreas 
verdes no perímetro urbano como a construção de lagos e áreas de lazer. 

Existência de ligações irregulares de esgoto na rede de coleta de água 
pluvial. 

Contratação de um projeto que tenha como objetivo a identificação de ligações 
irregulares de esgoto na rede de coleta e transporte de água pluvial. Depois 
fiscalizar e extinguir estas ligações. 

Os serviços de limpeza e desobstrução das redes são realizados sem 
cronograma, executados conforme a demanda. 

Criação de cronograma e aquisição de ferramentas especializadas para os 
serviços de limpeza e desobstrução das redes de drenagem 

O município não possui monitoramento das galerias pluviais existentes 
e nem controle das chuvas na bacia que serve de manancial 

Implantar central de rede de monitoramento das galerias do município e rede de 
pluviógrafos. 

Ocupação do solo sem planejamento, reduzindo áreas de infiltração 
de água pluvial. 

Controle do uso e ocupação do solo e ampliação de áreas verdes no município. 

Orçamento inexistente para gastos com drenagem Instituição de taxa de drenagem. 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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7.11 POLÍTICA DE ACESSO A TODOS AO SANEAMENTO BÁSICO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico é estabelecido pela Lei Federal nº 

11.445/2007, que o considera instrumento de planejamento para a prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico, bem como determina os princípios dessa prestação de 

serviços. Esta lei veio estabelecer também as diretrizes nacionais para o setor de saneamento 

básico no Brasil, retomando a questão da política de acesso a todos ao saneamento básico, 

sem discriminação por incapacidade de pagamento de taxas ou tarifas, considerando a 

instituição de tarifa social visando atender as populações de baixa renda. 

A definição desta política, sem discriminar a falta de capacidade de pagamento de 

taxas ou tarifas, pode basear-se na instituição de subsídios para as populações de baixa 

renda. Conforme exposto pela referida lei em seu artigo 29, os atores a serem beneficiados 

pelos subsídios vigentes a partir da efetivação dos princípios deste marco legal são tanto os 

usuários quanto as localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala 

econômica adequada para cobrir os custos totais dos serviços. 

No artigo 31 da lei de saneamento, citada anteriormente, é disposta a classificação 

dos tipos de subsídios previstos pela legislação, que obviamente estão limitados aos usuários 

e localidades de baixa renda, conforme podem ser visualizados abaixo: 

“Art. 31.  Os subsídios necessários ao atendimento de usuários 
e localidades de baixa renda serão, dependendo das características dos 
beneficiários e da origem dos recursos: 

I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou 
indiretos, quando destinados ao prestador dos serviços; 

II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, 
quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por 
meio de subvenções;  

III - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de 
gestão associada e de prestação regional.” 

 

Uma das formas mais utilizadas no País para inclusão das pessoas de baixa renda 

aos serviços de saneamento básico é a instituição de uma Tarifa Social. Esta tarifa baseia-se 

numa redução do montante pago pelo serviço de água e/ou esgoto para usuários residenciais 

que, de acordo com uma série de critérios, são caracterizados como “baixa renda”. O desconto 

pode representar de 10% a 65% de economia no valor das tarifas de água e de esgoto, porém 

sabe-se que de forma geral o desconto adotado é de 40%. 

Os critérios para caracterizar a população de baixa renda devem estar baseados na 

realidade socioeconômica das famílias, levando em consideração diversas informações de 

todo o núcleo familiar, das características do domicílio, das formas de acesso a serviços 

públicos essenciais e, também, dados de cada um dos componentes da família. Estes critérios 
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devem servir de base para inclusão das famílias no benefício da Tarifa Social, e como exemplo 

pode-se citar: 

 As famílias devem estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais 

(CadÚnico); 

 As famílias devem ter renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo, ou 

renda mensal total de até três salários mínimos; 

 O consumo de água mensal por família não deve ultrapassar 10 m³/mês, ou ainda 

2,5 m³/mês por pessoa residente na casa e; 

 Não possuir débitos com a autarquia. 

A política de acesso a todos aos serviços de saneamento básico deve estar focada na 

criação de uma Tarifa Social para pessoas e comunidades que comprovem baixa renda, com 

o objetivo de aumentar a viabilidade da capacidade de pagamento dos serviços prestados, 

permitindo desta maneira que todos os munícipes tenham direito ao acesso aos serviços de 

saneamento, que são de caráter essencial à vida e à salubridade das pessoas. 

 

7.12 HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 

Durante todo o processo de realização de algum plano, seja ele municipal, estadual 

ou nacional, são levantados dados que caracterizam a população contemplada pelo plano em 

questão. Com isso, é possível observar quais áreas são mais carentes nos diversos 

seguimentos e, assim, hierarquizar o plano de ação para intervenção onde se torna mais 

necessário e, gradualmente, sanar os problemas sociais. 

Com base nos cenários estudados e as demandas, a hierarquização das áreas de 

intervenção se da diante de pontos fortes, pontos fracos, debilidades e vulnerabilidades do 

município em relação aos quatro componentes do saneamento básico. 

Buscar a melhoria do saneamento básico municipal já indica grande fator mutável à 

parcela mais carente da sociedade. Como os programas de saneamento básico visam à 

melhoria e projeção de demanda de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de 

resíduos sólidos urbanos e manejo de águas pluviais, o setor de saúde já sofrerá uma 

melhoria, pois são muito próximos, assim as condições sociais também crescem 

proporcionalmente. 

Segundo Buss (2000), a gestão social integrada e a intersetorialidade são dois 

mecanismos importantes na implementação de políticas operacionais para o desenvolvimento 

local. A melhoria das condições de vida e a qualidade desta dependem do envolvimento e do 

compromisso público no sentido de priorizar políticas que foquem o benefício da população. 
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Historicamente percebe-se que a melhoria na qualidade de vida populacional vem de ações, 

políticas e projetos sociais até em planejamento e gestão territorial. 

Em Campo Largo, chegaram-se as áreas maior incidência de vulnerabilidade social 

por intermédio de dados obtidos por técnicos e funcionários do município, bem como a busca 

por informações nos planos de habitação social, diretor, etc. Foram utilizados os seguintes 

dados para gerar os mapas que nos deram embasamento para identificar as áreas mais 

carentes: 

 Ocupações irregulares; 

 Espacialização dos casos de doenças relacionadas à falta de saneamento; 

 Rede coletora de esgoto existente; 

 Média salarial por setores censitários; 

No mapa a seguir podemos visualizar as áreas que apresentam vulnerabilidade a partir 

da correlação entre as variáveis de rede coletora de esgotamento sanitário existente no 

município e a incidência das doenças apresentadas pela Vigilância Sanitária entre os anos de 

2012 e 2013.  

De acordo com o SNIS, em 2012 a rede coletora de esgoto possuía um índice de coleta 

de 43,14%, com extensão de 292,21 km. Em 2012 e 2013 registraram-se 65 casos de doenças 

relacionadas à falta de saneamento, entre elas estão Leptospirose, Hepatite Viral, Dengue e 

Meningite.  

Analisando as informações apresentadas no mapa, nota-se que os maiores números 

de doenças estão concentrados em regiões onde não há coleta e tratamento de esgoto, como 

pode ser visualizado na imagem a seguir.  
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Figura 7.14 – Vulnerabilidade Social Entre Rede Coletora de Esgoto x Doenças Relacionadas Á Falta de Saneamento. 

 
         Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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A partir do banco de dados do IBGE e os setores censitários de Campo Largo tornou-

se possível conhecer a renda média da população do município.  

O Plano Local de Habitação e Interesse Social (2010) apresentou as áreas de Campo 

Largo que possuem ocupações irregulares, sendo Áreas de Preservação Permanente (APP) 

ou áreas de risco. A proliferação destas áreas pode ser explicada pela ausência de políticas 

municipais relacionadas às questões habitacionais e estrutura deficiente de fiscalização e 

monitoramento do território. 

Algumas ocupações irregulares podem ainda ser fundos de vale, sujeitos a inundações 

e erosões, problemas que podem ainda serem acentuados devido ao despejo de resíduos 

irregular, acarretando também a proliferação de vetores. 

O município possui ações específicas relacionadas à regularização fundiária, conforme 

apresentados no item Desenvolvimento Urbano e Habitação.  

Ao realizar a análise do cenário atual, correlacionando as variáveis ocupações 

irregulares e renda, concluiu-se que os domicílios das ocupações irregulares possuem uma 

renda média mensal de até 1 salário mínimo ou de 1 a 2 salários mínimos, atestando a 

desigualdade social e a discrepância entre a oferta e a demanda habitacional.  

A existência dessas moradias nessas áreas irregulares, apresentam risco à população 

referida, pois são desprovidas de infraestrutura básica de saneamento, implicando em sérios 

riscos ao meio ambiente e a saúde pública.  

A figura a seguir apresenta as ocupações irregulares existentes em Campo Largo 

sobrepostas à renda média mensal dos domicílios.  
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Figura 7.15 – Vulnerabilidade Social Entre Ocupações Irregulares e Renda. 

 
                        Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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Em análise ao mapa acima, constatou-se que grande parte da incidência de doenças 

em Campo Largo concentra-se em áreas de ocupações irregulares.  

As áreas de ocupações irregulares mais próximas ao centro do município estão 

alocadas em áreas que possuem rede coletora de esgoto, entretanto conforme apresentado 

no Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico, muitos munícipes ainda não efetuaram 

as ligações de suas casas a rede de esgoto, lançando de maneira irregular seus efluentes 

diretamente no corpo receptor. 

Outro agravante das áreas de vulnerabilidade do município refere-se à drenagem e ao 

manejo das águas pluviais, Campo Largo possui dispositivos de microdrenagem em diversos 

pontos, porém devido à ausência de um cadastro não é possível mensurar a eficiência desses 

dispositivos.  

O resultado da correlação entre os dados de ocupações irregulares, renda e doenças 

relacionadas à falta de saneamento, estão ilustrados na imagem a seguir.  
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Figura 7.16 – Vulnerabilidade Social Entre Doenças, Ocupações Irregulares e Renda. 

 
                           Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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A partir da análise das correlações apresentadas nas Figuras 7.15 a 7.16, tornou-se 

possível definir as áreas de hierarquização das áreas de intervenção prioritárias, conforme 

apresentado na tabela abaixo.  
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Tabela 7.74 – Áreas de Intervenção. 

Área de intervenção 
imediata 

Área de intervenção 
em médio prazo 

Área de Intervenção em longo prazo 

Ocupações 
irregulares, baixa 
renda, doenças e 

ausência de esgoto 

Ocupações 
irregulares, baixa 
renda, doenças e 
presença de rede 

coletora 

Ocupações irregulares e ausência de rede 
coletora 

Botiatuva Aparecida Águas Claras Popular Velha 

Céu Azul Florestal Boa Vista SAADE 

Cristo Rei 
São Francisco de 
Assis Campo do Meio Santa Ângela 

Ferraria São Vicente Cercadinho Santa Fé 

Francisco Gorski Vila Bancária David Antônio Santa Luzia 

Jardim Carmela Vila Santa Terezinha Dona Fina Santa Teresinha 

Jardim Emília Centro Ferrari Santo Onofre 

Jardim Guarani 

  

Gilcy São Francisco 

Jardim Itaqui Itaqui de Cima São Gerônimo 

Jardim Mariano 
Torres Jardim Bom Jesus São João  

Jardim Social Jardim das Acácias São José 

Rivabem Jardim das Palmas São Marcos 

São Jerônimo Jardim Esmeralda São Vicente 

Tropical Jardim Iruama Sítio Santa Ana 

Vila São Luiz Jardim Itaboa Vila Antônio Seguro 

  

Jardim Itália Vila Campese 

Jardim Lise Vila Cilka 

Jardim Rondinha Vila Dea 

Jardim Três Rios Vila Lurdes 

Jardim Alvorada Vila Elizabeth 

Kely Cristina Vila Glória 

Medianeira Vila Kuster 

Melyane Vila Mioto 

Miranda Vila Operária 

Monsenhor Francisco Gorski Vila Otto 

Moradia Bom Jesus Vila Solene 

Nova Trento II Vila Torres 

Ouro Preto Vila Verde 

Ouro Verde Vista Alegre 

Partenope Yara 

Popular Nova   
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Os objetivos apresentados para cada eixo do saneamento básico preveem a 

sustentabilidade ambiental, social, econômica e legal, de forma a possibilitar a universalização 

na prestação dos serviços de saneamento básico, no intuito de melhorar as condições de 
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salubridade ambiental, de reduzir os riscos à saúde pública e promover o uso racional dos 

recursos hídricos.  

O planejamento e hierarquização das demandas tem por principal finalidade, auxiliar 

o embasamento no planejamento da atuação da administração pública em intervenções 

estruturais e estruturantes.  

7.13   MODELOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

7.13.1  Alternativas Institucionais  

A escolha da alternativa institucional é um tema que tem apresentado ampla discussão 

nos dias atuais, tornando-se um dos principais desafios a serem enfrentados pelo poder 

concedente. A seleção entre as diversas alternativas possíveis deve estar direcionada a 

buscar a melhor opção para a maximização dos resultados dos serviços e que também 

assegure o alcance dos objetivos da política pública, como o avanço em direção à 

universalização do acesso. 

Levando-se em consideração o atual ordenamento jurídico-legal brasileiro, a 

administração pública pode fazer uso de diversos arranjos institucionais para a prestação de 

serviços públicos, entre eles: os consórcios, as autarquias, empresas públicas e sociedades 

de economia mista, as fundações e os contratos de gestão. 

Nesta temática, fica evidente a possibilidade da administração pública municipal poder 

assumir várias formas para a prestação dos serviços públicos relacionados ao saneamento. 

Os mesmos podem ser executados de forma centralizada, pelo poder público municipal, por 

meio de seus próprios órgãos e departamentos, ou de forma descentralizada, por autarquias 

ou sociedades intermunicipais de economia mista.  

A Lei Federal 11.445/07 traz em seus artigos 8º e 9º as formas previstas de prestação 

dos serviços referentes ao exercício da titularidade.  

Art. 8º Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico 
poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação 
desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei no 
11.107, de 6 de abril de 2005. 

Art. 9º O titular dos serviços formulará a respectiva política 
pública de saneamento básico, devendo, para tanto: 

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta 
Lei; 

II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e 
definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os 
procedimentos de sua atuação; 

III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial 
à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para 
abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à 
potabilidade da água; 

IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários; 
V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do 

inciso IV do caput do art. 3° desta Lei; 
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VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, 
articulado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento; 

VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por 
indicação da entidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e 
nos documentos contratuais. 

 

Para o município de Campo Largo, por exemplo, não existem impedimentos para que 

sejam adotadas mais de uma forma para a prestação dos serviços. Deve ser considerada a 

possibilidade de implementação de modelos híbridos, que possam abranger as vantagens 

específicas de cada um dos diferentes modelos institucionais, podendo, assim, assumir 

diversos formatos, de acordo com a conveniência local e o interesse público. 

As principais alternativas institucionais das quais o município pode fazer uso, visando 

gerir os serviços públicos de saneamento, podem ser caracterizadas como: 

 Consórcio Público: De acordo com o art. 6º da Lei Federal nº 11.107/05, os 

consórcios públicos podem adquirir personalidade jurídica de direito público ou de 

direito privado. Portanto, o consórcio público adquire personalidade jurídica, com 

a criação de uma nova entidade de Administração Pública descentralizada, sendo 

de direito público de natureza autárquica, que integrará a administração indireta 

de todos os entes consorciados, sujeitos ao direito administrativo. Os consórcios 

públicos seriam parcerias realizadas para dar-se melhor cumprimento às 

obrigações por parte dos entes consorciados, sendo que tais obrigações 

continuariam, no âmbito dos consórcios, a ser realizadas diretamente pelo poder 

público. Sendo assim, estes consórcios, conforme estabelecido de forma explícita 

pelo Decreto nº 6.017/07, que regulamenta a Lei Federal 11.107/05, são 

constituídos como associação pública de natureza autárquica, integrante da 

administração indireta de todos os entes consorciados. 

 Autarquia: São entes administrativos autônomos, dotados de personalidade 

jurídica de direito público e criados a partir de lei específica, possuem patrimônio 

próprio e funções públicas próprias outorgadas pelo Estado. A autarquia se auto 

administra, segundo as leis editadas pela sua entidade criadora, sujeitando-se 

(por mera vinculação e não por subordinação hierárquica) ao controle da entidade 

estatal matriz a que pertence. O principal intuito da criação de uma autarquia 

baseia-se no tipo de administração pública que requeira, para seu melhor 

funcionamento, as gestões administrativas e financeiras centralizadas. 

 Sociedade de economia mista: Baseia-se numa entidade dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, criada por lei, visando o exercício de atividade 

econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto 

pertençam em sua maioria ao Poder Público. 
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 Parceria Público-Privada: Alternativa institucional que se baseia na concessão de 

serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei Federal n° 8.987, de 13 

de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos 

usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Esta 

alternativa possibilita duas vertentes: a concessão comum e a patrocinada, em 

que a principal diferença entre elas reside na forma de remuneração. Na 

concessão comum ou tradicional, a forma básica de remuneração é a tarifa, 

podendo constituir-se de receitas alternativas, complementares ou acessórias ou 

decorrentes de projetos associados. Na concessão patrocinada, soma-se à tarifa 

paga pelo usuário uma contraprestação do parceiro público. A escolha da 

modalidade de concessão patrocinada não é discricionária porque terá que ser 

feita em função da possibilidade ou não de executar-se o contrato somente com a 

tarifa cobrada do usuário. Se a remuneração somente pelos usuários for suficiente 

para a prestação do serviço, não poderá o poder público optar pela concessão 

patrocinada. 

Os serviços de saneamento são realizados pela prefeitura municipal, através da 

Secretaria de Viação e Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria do Desenvolvimento 

Urbano e a Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR). As formas e aporte de 

recursos são diferenciados, visto que os serviços têm diferentes tipos de arrecadação.  

O serviço de água é cobrado através de uma tarifa mensal relacionada ao volume de 

água consumida pelo usuário. O volume gasto pelo usuário é quantificado com a utilização de 

hidrômetros (micro medidores). O serviço de esgotamento sanitário é também cobrado na 

própria conta de água através de um percentual de retorno da água consumida para a rede 

coletora, estimado pela SANEPAR. 

Os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos estão sendo cobrados 

na fatura mensal da SANEPAR, através do contrato de concessão n.º 11 de 14 de setembro 

de 1972, aditivado por onze vezes com validade até 31 de abril de 2015. Os valores cobrados 

são fixados por meio do Código Tributário Municipal, Lei n.º 2.087 de 18 de dezembro de 

2008.  

No entanto, em geral este valor não cobre os custos operacionais e de recursos 

humanos. De acordo com dados repassados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para 

o ano de 2013 o valor gasto com o serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

foi de R$ R$ 5.284.568,09, em contrapartida, o valor arrecadado foi de R$ 2.841.714,46, ou 

seja, o sistema operou com um déficit de R$ 2.442.853,63. 

Com relação ao serviço de drenagem e manejo das águas, não existe forma de 

cobrança, dessa maneira todas as obras e manutenções realizadas são custeadas pela 
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prefeitura através de outras fontes ou em forma de convênios com programas do governo 

estadual e federal. 

 

7.13.2 Consórcio Público e Integração Regional Como Alternativas de Gestão 

dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

 

Analisando a realidade em que vivem os municípios brasileiros, pode-se avaliar que 

muitos não possuem capacidade financeira, recursos técnicos e profissionais especializados 

para realizar a gestão dos serviços públicos que são de sua competência. Em função do porte 

ou por não ter escala adequada para a viabilização e sustentação econômica desses serviços, 

foram criadas alternativas para integrar regionalmente a gestão dos serviços de saneamento 

básico por meio de consórcios públicos dos municípios envolvidos. Esta solução respeita a 

autonomia constitucional dos municípios e também permite a união dos mesmos para 

alcançar uma escala suficiente que proporcione a viabilização e a sustentabilidade da 

prestação dos serviços de suas competências. 

Legislativamente, o artigo 25 da Constituição Federal, em seu § 3º, define a 

possibilidade de integração regional de municípios para a organização, o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum: 

“§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir 
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas 
por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.” 

 

Neste sistema, as organizações administrativas, que podem ser regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, devem servir de ferramenta de 

regionalização coordenada da gestão de funções públicas municipais, entre elas os serviços 

públicos de saneamento básico. Porém, neste dispositivo constitucional, a iniciativa e a 

competência para instituir as referidas organizações regionais são dos Estados, sendo de 

responsabilidade das Assembleias Legislativas estipularem as funções de interesse comum 

e regulamentar a constituição e o funcionamento destas organizações. Sendo um instrumento 

de coordenação federativa dos Estados, a participação dos municípios nas mesmas é 

compulsória, caso sejam instituídas. 

A gestão associada e a sua execução por meio de consórcios públicos, por sua vez, 

estão previstas no art. 241 da Constituição Federal, que institui: 

 

“Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 
cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de 
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serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.” 

 

Este sistema difere da metodologia anterior de integração regional, porque a gestão 

associada e os consórcios públicos são instrumentos de cooperação federativa, cujas 

instituições são da iniciativa e competência dos entes federados interessados e cuja 

participação se torna voluntária. Desta maneira, os municípios conseguem decidir 

voluntariamente atuar em conjunto na gestão ou prestação dos serviços públicos de suas 

responsabilidades, sendo seu dever estipular a área territorial de atuação, bem como a 

composição dos consórcios, e ainda a sua forma de organização jurídica, os seus objetivos e 

os serviços da gestão associada, abrangendo também os de saneamento básico. 

A partir da possibilidade de adoção destas formas de organização para a gestão dos 

serviços públicos de saneamento básico, a Lei Federal nº 11.107/05 foi editada visando dar 

execução ao artigo 241 da Constituição, dispondo sobre as normas gerais de contratação de 

consórcios públicos e instituindo também o contrato de rateio, com a finalidade de regular as 

transferências de recursos dos entes consorciados para o atendimento de obrigações 

assumidas perante o consórcio. A mesma lei trata dos requisitos e procedimentos para 

constituição dos consórcios públicos e posteriormente foi regulamentada pelo Decreto nº 

6.017, de 17 de janeiro de 2007. 

A Lei Federal nº 11.445/07 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico, mas também dispõe a respeito dos consórcios públicos que tenham por objetivo a 

gestão associada dos serviços públicos de saneamento básico, como pode ser observado 

nos seus artigos 14, 15, 16, 17, 18, 24, 48 e 49 a seguir: 

 

“Art. 14. A prestação regionalizada de serviços públicos de 
saneamento básico é caracterizada por: 

I - um único prestador do serviço para vários Municípios 
contíguos ou não; 

II - uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, 
inclusive de sua remuneração; 

III - compatibilidade de planejamento. 
Art. 15. Na prestação regionalizada de serviços públicos de 

saneamento básico, as atividades de regulação e fiscalização poderão ser 
exercidas: 

I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular 
tenha delegado o exercício dessas competências por meio de convênio de 
cooperação entre entes da Federação, obedecido ao disposto no art. 241 da 
Constituição Federal; 

II - por consórcio público de direito público integrado pelos 
titulares dos serviços. 

Art. 16. A prestação regionalizada de serviços públicos de 
saneamento básico poderá ser realizada por: 

I - órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio 
público, empresa pública ou sociedade de economia mista estadual, do 
Distrito Federal, ou municipal, na forma da legislação; 

... 
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Art. 17. O serviço regionalizado de saneamento básico poderá 
obedecer a plano de saneamento básico elaborado para o conjunto de 
Municípios atendidos. 

Art. 18. Os prestadores que atuem em mais de um Município ou 
que prestem serviços públicos de saneamento básico diferentes em um 
mesmo Município manterão sistema contábil que permita registrar e 
demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de cada serviço em cada 
um dos 

Municípios atendidos e, se for o caso, no Distrito Federal. 
Art. 24. Em caso de gestão associada ou prestação 

regionalizada dos serviços, os titulares poderão adotar os mesmos critérios 
econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de abrangência 
da associação ou da prestação. 

Art. 48. A União, no estabelecimento de sua política de 
saneamento básico, observará as seguintes diretrizes: 

... 
XI - estímulo à implementação de infraestruturas e serviços 

comuns a Municípios, mediante mecanismos de cooperação entre entes 
federados. 

Art. 49. São objetivos da Política Federal de Saneamento 
Básico: 

... 
VII - promover alternativas de gestão que viabilizem a 

autossustentação econômica e financeira dos serviços de saneamento 
básico, com ênfase na cooperação federativa;” 

 

Conforme o texto disposto na legislação referente ao saneamento básico, o consórcio 

público seria a entidade mais adequada para realizar a prestação regionalizada dos serviços 

públicos de saneamento básico. Ou, ainda, no âmbito da gestão associada, para exercer as 

funções de regulação e fiscalização da prestação regionalizada, bem como para a delegação 

conjunta da prestação dos serviços de titularidade dos municípios consorciados. 

A execução da gestão associada e/ou da prestação dos serviços requer organização 

jurídica e administrativa adequada ao modelo institucional escolhido. Esta gestão pode ser 

constituída pelo planejamento, regulação, fiscalização e prestação de serviço público, sendo 

que para tal pode haver atuação conjunta dos entes da federação (criando-se uma agência 

reguladora consorciada) (Figura 7.17). Ou pode ocorrer que um ente da Federação delegue 

o exercício da regulação, fiscalização ou prestação a órgão ou entidade de outro ente da 

Federação (Figura 7.18). 
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Figura 7.17 - Exemplo de Atuação Conjunta. 

 
                Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Figura 7.18 - Exemplo de Atuação Delegada. 

 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

O Município de Campo Largo faz parte do CONRESOL (Consórcio Intermunicipal para 

a Gestão de Resíduos Sólidos), compartilhando por meio deste a destinação final de seus 

resíduos. 

Vinte e um municípios da Região Metropolitana de Curitiba estão inseridos no 

Consórcio: Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campo 

Largo, Colombo, Curitiba, Mandirituba, Quitandinha, São José dos Pinhais, Araucária, 
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Campina Grande do Sul, Campo Magro, Contenda, Fazenda Rio Grande, Quatro Barras, Piên, 

Pinhais, Piraquara, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná.  

Para destinar os resíduos, as empresas prestadoras de serviços dos municípios 

precisam se credenciar ao Consórcio. A forma de cobrança é por meio de contrato de rateio 

entre os municípios integrantes do CONRESOL. 
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8    PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

8.1 DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Os programas, projetos e ações são definidos a partir da etapa de prognóstico, a fim 

de elaborar as respectivas ações que darão conta do cumprimento das metas estabelecidas 

no cenário de referência. 

Para planejar e executar ações estruturais como obras de ampliação, ou não 

estruturais como as ações institucionais, é necessário a constante análise das informações 

bem como a reformulação das estratégias à medida que as metas vão sendo atingidas. 

As ações e os programas definidos para o município relacionados ao saneamento 

estão distribuídos em quatro setores, o que dificulta o controle e a continuidade. Sendo assim, 

é necessário integrar os agentes de articulação (secretarias municipais e Departamento 

Técnico de Saneamento) em conjunto com as diretrizes já definidas para atingir a 

universalização dos serviços previstos na Lei Federal n.º 11.445/2007.  

8.1.1 Hierarquização dos Programas, Projetos e Ações  

As metas de curto, médio e longo prazo, assim como ações institucionais propostas, 

serão consolidadas a partir de critérios de hierarquização, os critérios foram estabelecidos a 

partir das deficiências apontadas pelo diagnóstico realizado e pelos programas, projetos e 

ações estabelecidos no prognóstico.  

A hierarquização parte do princípio que as ações prioritárias devem ser indicadas na 

busca da melhoria sanitária e ambiental do município, bem como da garantia do atendimento 

de saneamento de forma adequada, podendo ser alterada à medida que o Poder Público 

municipal, em parceria com outras esferas governamentais e/ou técnicas, elabore e execute 

projetos e melhorias relacionadas ao saneamento. 

Os Programas, Projetos e Ações serão divididos e apresentados em Hierarquização 

Macro e Hierarquização Micro. A primeira se refere aos eixos prioritários do Município de 

Campo Largo apontados pelo diagnóstico: Sistema de Esgotamento Sanitário e Drenagem 

Urbana e Manejo das Águas Pluviais.  A segunda se refere às áreas de intervenção 

prioritárias, sendo essas, as áreas do município com situações mais críticas relacionadas ao 

saneamento, como também localizadas em Área de Proteção Ambiental (APA), áreas 

cadastradas pela Defesa Civil e Áreas de Preservação Permanente (APP). 

A seguir será apresentada a Hierarquização Macro, em ordem de necessidade de 

implantação, já indicadas como metas imediatas de curto, médio e longo prazo e os recursos 

previstos para que o seu objetivo seja atingido.  

Esta hierarquização irá abranger todas as áreas do município que carecem de 

investimentos relacionados ao saneamento básico, iniciando-se pelos eixos prioritários: 
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Sistema de Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais e sendo 

concluída por Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos e Limpeza Pública. 

8.1.1.1 Hierarquização Macro Para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

Tabela 8.1 – Programas, Projetos e ações imediatos do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Ações imediatas - Até 4 anos 

Cód. Município de Campo Largo 

2.1.1 
Otimização de serviços de limpeza e manutenção de PV e controle de 
vazamentos de esgoto; 

R$ 200.000,00 

2.1.4 
Criar e manter equipe para a fiscalização das ligações irregulares e 
receber denúncias – disque denúncias; 

R$ 80.000,00 

2.1.7 
Em parceria entre o município e a Sanepar, prever o estudo para a 
implantação de sistema de tratamento de esgoto alternativo (wetlands) 
para escolas, vilas, postos de saúde (fluxo de no mínimo 30 hab./dia); 

R$ 48.000,00 

2.3.1 
Realização de pesquisas de satisfação ou aproveitamento de 
informações durante a realização dos serviços relacionados ao eixo 
esgoto da SANEPAR; 

R$ 40.000,00 

2.3.2 
Criação e implantação de programa de educação sócio ambiental que 
vise o contexto geral do uso do equipamento público relacionado ao 
esgotamento sanitário; 

R$ 40.000,00 

Cód. Sede Urbana 

2.4.1 
Elaborar estudo técnico preliminar de população não atendida (demanda 
populacional prevista para 2.035); 

R$ 153.600,00 

Cód. Distrito de Bateias 

2.5.1 
Elaborar Projeto Executivo do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 
para a sede urbana do distrito. 

R$ 48.000,00 

2.5.2 
Elaborar Projeto Básico de Engenharia para as demandas do Estudo 
Técnico Preliminar. 

R$ 4.000.000,00 

Cód. Distrito de Ferraria 

2.6.1 
Elaborar Estudo Técnico Preliminar do Sistema de Coleta e Tratamento 
de Esgoto para o Distrito. 

R$ 115.200,00 

2.6.2 
Elaborar Projeto Executivo de Engenharia para demandas do Projeto 
Básico; 

R$ 5.200.000,00 

Cód. Distrito de Três Córregos 

2.7.1 
Elaborar Projeto Executivo do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 
para a sede urbana do distrito; 

R$ 19.200,00 

Cód. Distrito de São Silvestre 

2.8.1 
Elaborar Projeto Executivo do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto 
para a sede urbana do distrito; 

R$ 19.200,00 

Total do período R$ 9.963.200,00 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015.  
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Tabela 8.2 – Ações institucionais de prazo imediato do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Ações institucionais 

Cód. Imediato - Até 4 anos 

2.1.1 
Criar plano permanente de fiscalização das ligações irregulares de esgoto na rede pluvial e 
das redes pluviais lançadas na rede de esgoto, visando a redução de ligações clandestinas; 

2.1.2 
Criar plano permanente de fiscalização das ligações irregulares de esgoto na rede pluvial e 
das redes pluviais lançadas na rede de esgoto, visando à redução de ligações clandestinas; 

2.1.3 Criar legislação municipal definindo diretrizes de fiscalização de ligações clandestinas; 

2.1.5 Automatização e cadastro georreferenciado em SIG de todo o SEE; 

2.1.6 
Monitoramento dos corpos receptores do efluente da ETE, para adoção de medidas 
preventivas e corretivas, evitando a alteração das características naturais dos corpos 
d'água. Esse processo se faz através da criação de um banco de dados das análises; 

2.2.1 
Buscar parcerias juntamente com a Vigilância Sanitária e EMATER para viabilizar projetos 
de monitoramento e fiscalização dos sistemas individuais do município de Campo Largo; 

2.2.2 
Ampliar a fiscalização das unidades de tratamento individual localizadas na área urbana do 
município; 

2.2.3 
Criar e implantar programa de educação ambiental para população rural a fim de disseminar 
práticas sanitárias que ampliem a qualidade de vida das comunidades através da adoção 
de técnicas adequadas para o tratamento dos esgotos gerados. 

2.2.4 
Controlar e orientar a desativação de fossas, realizando estudos sobre a viabilidade de 
aproveitamento para infiltração e retardo do escoamento das águas pluviais. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.3 – Programas, Projetos e Ações de médio prazo imediato do Sistema de 
Esgotamento Sanitário. 

Ações em médio prazo - De 5 a 8 anos 

Cód. Município de Campo Largo 

2.1.1 
Otimização de serviços de limpeza e manutenção de PV e controle de 
vazamentos de esgoto; 

R$ 200.000,00 

2.1.4 
Criar e manter equipe para a fiscalização das ligações irregulares e 
receber denúncias – disque denúncias; 

R$ 80.000,00 

2.1.7 
Em parceria entre o município e a Sanepar, prever o estudo para a 
implantação de sistema de tratamento de esgoto alternativo (wetlands) 
para escolas, vilas, postos de saúde (fluxo de no mínimo 30 hab./dia). 

R$ 48.000,00 

2.3.1 
Realização de pesquisas de satisfação ou aproveitamento de informações 
durante a realização dos serviços relacionados ao eixo esgoto da 
SANEPAR; 

R$ 40.000,00 

2.3.2 
Criação e implantação de programa de educação sócio ambiental que vise 
o contexto geral do uso do equipamento público relacionado ao 
esgotamento sanitário; 

R$ 40.000,00 

Cód. Sede Urbana 

2.4.2 
Executar a primeira fase do estudo técnico previsto - 25% da população 
prevista (13.975 habitantes). 

R$ 7.416.812,00 

Cód. Distrito de Bateias 

2.5.3 
Buscar recursos para executar a primeira fase da instalação de rede 
coletora de esgoto – 15% da população prevista (699 habitantes). 

R$ 370.973,28 

Cód. Distrito de Ferraria 

2.6.3 
Executar primeira fase da instalação de rede coletora de esgoto – 25% da 
população estimada (5.394 habitantes). 

R$ 2.862.703,68 

Cód. Distrito de Três Córregos 

2.7.2 Executar as obras da estação de tratamento de esgoto compacta - ETE R$ 662.979,00 

2.7.3 
Executar primeira fase da instalação de rede coletora de esgoto – 30% da 
população estimada (112 habitantes); 

R$ 59.440,64 

Cód. Distrito de São Silvestre 

2.8.2 
Executar as obras compactas da estação de tratamento de esgoto 
compactada – ETE 

R$ 662.979,00 

2.8.3 
Executar primeira fase da instalação de rede coletora de esgoto – 30% da 
população estimada (120 habitantes). 

R$ 63.686,40 

Total do período 
R$ 
12.507.574,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.4 – Ações institucionais de médio prazo imediato do Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 

Ações institucionais  

Cód. Médio - De 5 a 8 anos 

2.1.1 
Criar plano permanente de fiscalização das ligações irregulares de esgoto na rede pluvial e 
das redes pluviais lançadas na rede de esgoto, visando à redução de ligações clandestinas; 

2.1.2 
Criar plano permanente de fiscalização das ligações irregulares de esgoto na rede pluvial e 
das redes pluviais lançadas na rede de esgoto, visando a redução de ligações clandestinas; 

2.1.3 Criar legislação municipal definindo diretrizes de fiscalização de ligações clandestinas; 

2.1.5 Automatização e cadastro georreferenciado em SIG de todo o SEE; 

2.1.6 
Monitoramento dos corpos receptores do efluente da ETE, para adoção de medidas 
preventivas e corretivas, evitando a alteração das características naturais dos corpos 
d'água. Esse processo se faz através da criação de um banco de dados das análises; 

2.2.2 
Ampliar a fiscalização das unidades de tratamento individual localizadas na área urbana do 
município; 

2.2.3 
Criar e implantar programa de educação ambiental para população rural a fim de disseminar 
práticas sanitárias que ampliem a qualidade de vida das comunidades através da adoção 
de técnicas adequadas para o tratamento dos esgotos gerados; 

2.2.4 
Controlar e orientar a desativação de fossas, realizando estudos sobre a viabilidade de 
aproveitamento para infiltração e retardo do escoamento das águas pluviais. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.5 – Programas, Projetos e Ações de longo prazo do Sistema de Esgotamento 
Sanitário. 

Ações em longo prazo – De 9 a 20 anos 

Cód. Município de Campo Largo 

2.1.1 
Otimização de serviços de limpeza e manutenção de PV e controle 
de vazamentos de esgoto; 

R$ 600.000,00 

2.1.4 
Criar e manter equipe para a fiscalização das ligações irregulares e 
receber denúncias – disque denúncias; 

R$ 240.000,00 

2.1.7 

Em parceria entre o município e a Sanepar, prever o estudo para a 
implantação de sistema de tratamento de esgoto alternativo 
(wetlands) para escolas, vilas, postos de saúde (fluxo de no mínimo 
30 hab./dia). 

R$ 48.000,00 

2.3.1 
Realização de pesquisas de satisfação ou aproveitamento de 
informações durante a realização dos serviços relacionados ao eixo 
esgoto da SANEPAR; 

R$ 120.000,00 

2.3.2 
Criação e implantação de programa de educação sócio ambiental que 
vise o contexto geral do uso do equipamento público relacionado ao 
esgotamento sanitário; 

R$ 120.000,00 

Cód. Sede Urbana 

2.4.3 
Executar segunda fase do estudo técnico previsto - 50% da 
população prevista (27.950 habitantes). 

R$ 14.833.624,00 

Cód. Distrito de Bateias 

2.5.4 
Buscar recursos para executar a segunda fase da instalação de rede 
coletora de esgoto – 35% da população estimada (1.631 habitantes). 

R$ 865.604,32 

Cód. Distrito de Ferraria 

2.6.4 
Executar segunda fase da instalação de rede coletora de esgoto – 
40% da população estimada (8.631 habitantes). 

R$ 4.580.644,32 

Cód. Distrito de Três Córregos 

2.7.4 
Executar segunda fase da instalação de rede coletora de esgoto – 
70% da população estimada (262 habitantes). 

R$ 139.048,64 

Cód. Distrito de São Silvestre 

2.8.4 
Executar segunda fase da instalação de rede coletora de esgoto – 
70% da população estimada (279 habitantes). 

R$ 148.070,88 

Total do período R$ 21.694.992,16 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.6 –Ações institucionais de longo prazo do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Ações institucionais  

Cód. Longo - 9 a 20 anos 

2.1.1 
Criar plano permanente de fiscalização das ligações irregulares de esgoto na rede pluvial e 
das redes pluviais lançadas na rede de esgoto, visando a redução de ligações clandestinas 

2.1.2 
Criar plano permanente de fiscalização das ligações irregulares de esgoto na rede pluvial e 
das redes pluviais lançadas na rede de esgoto, visando a redução de ligações clandestinas 

2.1.3 Criar legislação municipal definindo diretrizes de fiscalização de ligações clandestinas. 

2.1.5 Automatização e cadastro georreferenciado em SIG de todo o SEE. 

2.1.6 
Monitoramento dos corpos receptores do efluente da ETE, para adoção de medidas 
preventivas e corretivas, evitando a alteração das características naturais dos corpos 
d'água. Esse processo se faz através da criação de um banco de dados das análises; 

2.2.2 
Ampliar a fiscalização das unidades de tratamento individual localizadas na área urbana do 
município; 

2.2.3 
Criar e implantar programa de educação ambiental para população rural a fim de disseminar 
práticas sanitárias que ampliem a qualidade de vida das comunidades através da adoção 
de técnicas adequadas para o tratamento dos esgotos gerados. 

2.2.4 
Controlar e orientar a desativação de fossas, realizando estudos sobre a viabilidade de 
aproveitamento para infiltração e retardo do escoamento das águas pluviais 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

8.1.1.2  Hierarquização Macro do Sistema de Drenagem Urbana e Manejo das Águas 

Pluviais 

Tabela 8.7 – Programas, Projetos e Ações imediatas do Sistema de Drenagem Urbana e Manejo 
das Águas Pluviais. 

Ações imediatas - Até 4 anos 

Cód. Município de Campo Largo 

4.1.1 

Realizar mapeamento e cadastramento do sistema de drenagem, com 
base na digitalização dos projetos existentes e no levantamento de 
campo, através da ferramenta Sistema de Informações 
Georreferenciadas - SIG, com o objetivo de promover meios de 
identificação dos pontos críticos, sistemas existentes (amplitude de 
atendimento da rede existente, carências, diâmetros das tubulações 
existentes, emissários, etc.), pessoas atingidas pelos problemas de 
alagamentos, enxurradas, inundações e erosões, integração do sistema 
de drenagem com os demais sistemas de infraestrutura e setores 
municipais, entre outros. 

R$ 1.000.000,00 

4.2.1 Elaborar Plano Diretor de Macro e Microdrenagem Urbana para o 
Município de Campo Largo. 

R$ 200.000,00 

4.4.2 Instituir taxa de permeabilidade mínima necessária aos lotes do 
município.  

R$ 120.000,00 

4.3.1 Elaborar Projeto Técnico de macrodrenagem na área do Rio do Cerne 
localizada dentro do perímetro do Distrito de Bateias (489 metros); 

R$ 19.200,00 

4.3.3 Elaborar Projeto Técnico de macrodrenagem na área do Rio Itaqui 
localizada dentro do perímetro urbano (18.239 metros); 

R$ 115.200,00 

4.3.5 Elaborar Projeto Técnico de macrodrenagem na área do Rio Verde 
localizada dentro do perímetro urbano (16.345 metros); 

R$ 115.200,00 

4.4.3 
Prever a revitalização e a preservação dos fundos de Vale, através de 
campanhas e ações socioambientais e educativas, considerando as 
parcerias acadêmicas. 

R$ 40.000,00 

Total do período R$ 1.609.600,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.8 - Ações institucionais de prazo imediato do Sistema de Drenagem Urbana e Manejo 
das Águas Pluviais. 

Ações institucionais  

Cód. Imediato - Até 4 anos 

4.4.3 Criar instrumentos fiscalizatórios, para onerar quem descumprir com as taxas implantadas; 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

Tabela 8.9 – Programas, Projetos e Ações de médio prazo do Sistema de Drenagem Urbana e 
Manejo das Águas Pluviais. 

Ações em médio prazo - De 5 a 8 anos 

Cód. Município de Campo Largo 

4.2.3 Elaborar o Plano de Recursos Hídricos R$ 150.000,00 

4.2.4 
Realizar estudo técnico em parceria com outros municípios, a fim de 
determinar a escolha da categoria e os limites adequados para a 
proposta de Unidade de Conservação da Bacia do Rio Açungui;  

R$ 200.000,00 

4.4.2 Instituir taxa de permeabilidade mínima necessária aos lotes do 
município.  

R$ 120.000,00 

4.3.2 Executar as obras de implantação do Projeto Técnico de macrodrenagem 
na área do Rio do Cerne. 

R$ 11.114,88 

4.3.4 Executar as obras de implantação do Projeto Técnico de macrodrenagem 
na área do Rio do Cerne. 

R$ 414.551,64 

4.3.6 Executar as obras de implantação do Projeto Técnico de macrodrenagem 
na área do Rio do Cerne. 

R$ 485.811,85 

4.4.4 
Prever a revitalização e a preservação dos fundos de Vale, através de 
campanhas e ações socioambientais e educativas, considerando as 
parcerias acadêmicas. 

R$ 40.000,00 

Total do período R$ 1.421.478,37 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.10 - Ações institucionais de médio prazo do Sistema de Drenagem Urbana e Manejo 
das Águas Pluviais. 

Ações institucionais  

Cód. Médio - De 5 a 8 anos 

4.1.2 Criar e alimentar banco de dados e monitoramento das condições hidrológicas do município; 

4.2.2 Cumprir com o proposto pelo PDMM 

4.4.1 Instituir taxa de drenagem 

4.4.3 Criar instrumentos fiscalizatórios, para onerar quem descumprir com as taxas implantadas; 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 
Tabela 8.11 – Programas, Projetos e Ações de longo de prazo do Sistema de Drenagem Urbana 

e Manejo das Águas Pluviais. 

Ações em longo prazo – De 9 a 20 anos 

Cód. Município de Campo Largo 

4.4.2 Instituir taxa de permeabilidade mínima necessária aos lotes do 
município.  

R$ 360.000,00 

4.3.2 Executar as obras de implantação do Projeto Técnico de 
macrodrenagem na área do Rio do Cerne. 

R$ 47.236,24 

4.3.4 Executar as obras de implantação do Projeto Técnico de 
macrodrenagem na área do Rio do Cerne. 

R$ 1.761.844,48 

4.3.6 Executar as obras de implantação do Projeto Técnico de 
macrodrenagem na área do Rio do Cerne. 

R$ 1.578.888,54 

4.4.4 
Prever a revitalização e a preservação dos fundos de Vale, através de 
campanhas e ações socioambientais e educativas, considerando as 
parcerias acadêmicas. 

R$ 120.000,00 

Total do período R$ 2.446.969,26 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

Tabela 8.12 - Ações institucionais de longo prazo do Sistema de Drenagem Urbana e Manejo 
das Águas Pluviais. 

Ações institucionais  

Cód. Longo - 9 a 20 anos 

4.1.2 
Criar e alimentar banco de dados e monitoramento das condições hidrológicas do 
município; 

4.2.2 Cumprir com o proposto pelo PDMM 

4.4.3 Criar instrumentos fiscalizatórios, para onerar quem descumprir com as taxas implantadas; 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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8.1.1.3 Hierarquização Macro do Sistema de Abastecimento de Água 

Tabela 8.13- Ações imediatas do Sistema de Abastecimento de Água. 

Ações imediatas - Até 4 anos 

Cód. Município de Campo Largo 

1.1.4 
Executar manutenção dos dispositivos do sistema (macromedidores, 
estação de tratamento de água, reservatórios, adutora, estações 
elevatórias, rede, micromedidores); 

R$ 120.000,00 

1.2.1 Contratar técnico para a divisão sanitária da VISA; R$ 126.576,00 

Cód. Sede Urbana 

1.6.1 Aumentar captação para 2.000 m³/h; R$ 150.000,00 

1.6.4 
Constituir ações voltadas à diminuição das perdas hídricas, para 
atingir no mínimo; 

R$ 2.060.000,00 

1.6.2 
Ampliação da rede de abastecimento de água para atender 50% da 
população projetada até 2.035 (4.550 metros). 

R$ 86.000,00 

Cód. Área rural  

1.5.2 
Criar projeto técnico para adequações na rede de distribuição de água 
das soluções alternativas de abastecimento de água da área rural; 

R$ 20.000,00 

Cód. Distrito de São Silvestre 

1.9.1 Elaboração de projeto de sistema de abastecimento para o distrito; R$ 14.400,00 

Total do período R$ 2.546.976,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.14 - Ações institucionais e imediatas do Sistema de Abastecimento de Água. 

Ações institucionais/ Administrativas 

Cód. Imediato - Até 4 anos 

1.1.1 Instituir estrutura administrativa responsável pela implementação do PMSB; 

1.1.2 Automatização e cadastro georreferenciado em SIG de todo o SAA; 

1.1.3 Controle das outorgas de uso da água; 

1.1.5 Instituir legislação municipal que permita o acesso à água a todos os munícipes; 

1.2.2 Capacitação para fiscais em questões ambientais com ênfase em saneamento básico; 

1.2.3 
Reformulação do plano de amostragem para o número mínimo do Programa Nacional de 
Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiágua) e à Portaria 2.914/2011; 

1.3.1 
Criar e alimentar banco de dados de todos as captações de água do município, incluindo as 
características de qualidade da água; 

1.3.2 
Monitorar da qualidade da água da área urbana, realizando o número correto de análises, 
de acordo com a Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância em Saúde 
Ambiental relacionada à qualidade da água para consumo humano; 

1.3.3 
Realizar procedimentos contidos na Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde caso 
ocorram análises fora do padrão; 

1.3.4 
Realizar estudo para aferir qual a melhor técnica para fazer desinfecção da água, a fim de 
evitar a formação de trihalometano; 

1.4.1 
Promover e manter treinamento de capacitação dos funcionários da concessionária quanto 
a prestação de serviços; 

1.5.1 
Criar e implantar programa de assistência à população rural que utiliza soluções individuais 
e dar orientação técnica quanto a construção de poços, adotando medidas de proteção 
sanitária, além de conscientização; 

1.5.3 Realizar e atualizar o mapeamento e cadastramento dos poços com água contaminada. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.15 – Ações de médio prazo do Sistema de Abastecimento de Água. 

Ações em médio prazo - De 5 a 8 anos 

Cód. Município de Campo Largo 

1.1.4 
Executar manutenção dos dispositivos do sistema (macromedidores, 
estação de tratamento de água, reservatórios, adutora, estações 
elevatórias, rede, micromedidores); 

R$ 120.000,00 

1.2.1 Contratar técnico para a divisão sanitária da VISA; R$ 126.576,00 

Cód. Sede Urbana 

1.6.3 Construção de reservatório de 2.000 m³; R$ 234.000,00 

1.6.4 
Constituir ações voltadas à diminuição das perdas hídricas, para atingir 
no mínimo %; 

R$ 2.060.000,00 

1.6.5 
Ampliação da rede de abastecimento de água para atender 100% da 
população projetada até 2.035 (4.550 metros); 

R$ 35.000,00 

Cód. Distrito de Bateias 

1.7.1 
Ampliação do sistema de abastecimento de água para atender 60% da 
demanda (6.606 metros de rede); 

R$ 125.580,00 

1.7.2 Ampliar capacidade de reservação, totalizando 400 m³; R$ 51.732,00 

Cód. Distrito de Três Córregos 

1.8.1 Perfuração do poço tubular profundo (100 m). R$ 28.780,00 

1.8.2 Construção de reservatório de 30 m³. R$ 4.448,00 

1.8.3 
Rede de abastecimento para atender 70% da população projetada 
(11.455 metros) 

R$ 217.760,00 

Cód. Distrito de São Silvestre 

1.9.2 Perfuração do poço tubular profundo (100 m); R$ 34.900,00 

1.9.3 Construção de reservatório de 30 m³; R$ 4.788,00 

1.9.4 
Rede de abastecimento par atender 70% da população projetada (1.480 
metros); 

R$ 28.135,00 

Total do período R$ 3.071.699,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.16 –Ações institucionais de médio prazo do Sistema de Abastecimento de Água. 

Ações institucionais  

Cód. Médio - De Médio - De 5 a 8 anos 

1.1.2 Automatização e cadastro georreferenciado em SIG de todo o SAA; 

1.1.3 Controle das outorgas de uso da água; 

1.1.6 Realizar estudo de viabilidade para captação de água no manancial superficial do Açungui; 

1.3.1 
Criar e alimentar banco de dados de todos as captações de água do município, incluindo 
as características de qualidade da água; 

1.2.2 Capacitação para fiscais em questões ambientais com ênfase em saneamento básico; 

1.2.3 
Reformulação do plano de amostragem para o número mínimo do Programa Nacional de 
Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiágua) e à Portaria 
2.914/2011. 

1.3.1 
Criar e alimentar banco de dados de todos as captações de água do município, incluindo 
as características de qualidade da água. 

1.3.2 
Monitorar da qualidade da água da área urbana, realizando o número correto de análises, 
de acordo com a Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância em Saúde 
Ambiental relacionada à qualidade da água para consumo humano; 

1.3.3 
Realizar procedimentos contidos na Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde caso 
ocorram análises fora do padrão; 

1.3.4 
Realizar estudo para aferir qual a melhor técnica para fazer desinfecção da água, a fim de 
evitar a formação de trihalometano; 

1.4.1 
Promover e manter treinamento de capacitação dos funcionários da concessionária quanto 
à prestação de serviços; 

1.5.1 
Criar e implantar programa de assistência à população rural que utiliza soluções individuais 
e dar orientação técnica quanto a construção de poços, adotando medidas de proteção 
sanitária, além de conscientização; 

1.5.3 Realizar e atualizar o mapeamento e cadastramento dos poços com água contaminada. 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

Tabela 8.17 – Ações de longo prazo do Sistema de Abastecimento de Água. 

Ações em longo prazo – De 9 a 20 anos 

Cód. Município de Campo Largo 

1.1.4 
Executar manutenção dos dispositivos do sistema (macromedidores, 
estação de tratamento de água, reservatórios, adutora, estações 
elevatórias, rede, micromedidores). 

R$ 440.000,00 

1.2.1 Contratar técnico para a divisão sanitária da VISA; R$ 506.304,00 

Cód. Sede Urbana 

1.6.5 
Ampliação da rede de abastecimento de água para atender 50% da 
população projetada até 2.035 (4.550 metros); 

R$ 52.000,00 

Cód. Distrito de Bateias 

1.7.3 
Ampliação do sistema de abastecimento de água para atender 100% da 
demanda (4.404 metros de rede) 

R$ 83.720,00 

Cód. Distrito de Três Córregos  

1.8.4 
Rede de abastecimento par atender 100% da população projetada 
(4.910 metros) 

   R$ 93.340,00 

Cód. Distrito de São Silvestre  

1.9.5 
Rede de abastecimento para atender 100% da população projetada (633 
metros) 

   R$ 12.034,00 

Total do período R$ 1.187.398,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.18 - Ações institucionais de longo prazo do Sistema de Abastecimento de Água. 

Ações institucionais  

Cód. Longo - 9 a 20 anos 

1.1.2 Automatização e cadastro georreferenciado em SIG de todo o SAA; 

1.1.3 Controle das outorgas  de uso da água; 

1.3.1 
Criar e alimentar banco de dados de todos as captações de água do município, incluindo 
as características de qualidade da água; 

1.3.2 
Monitorar da qualidade da água da área urbana, realizando o número correto de análises, 
de acordo com a Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância em Saúde 
Ambiental relacionada à qualidade da água para consumo humano; 

1.3.3 
Realizar procedimentos contidos na Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde caso 
ocorram análises fora do padrão; 

1.3.4 
Realizar estudo para aferir qual a melhor técnica para fazer desinfecção da água, a fim de 
evitar a formação de trihalometano; 

1.4.1 
Promover e manter treinamento de capacitação dos funcionários da concessionária quanto 
a prestação de serviços; 

1.5.1 
Criar e implantar programa de assistência à população rural que utiliza soluções individuais 
e dar orientação técnica quanto a construção de poços, adotando medidas de proteção 
sanitária, além de conscientização; 

1.5.3 Realizar e atualizar o mapeamento e cadastramento dos poços com água contaminada. 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

8.1.1.4 Hierarquização Macro do Sistema de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e 

Limpeza Pública 
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Tabela 8.19 - Ações imediatas do Sistema de Gerenciamento dos Resíduos e Limpeza Pública. 

Ações imediatas - Até 4 anos 

Cód. Município de Campo Largo 

3.1.1 

Revisar o Plano Municipal Integrado de Gerenciamento de Resíduos, 
para criar legislações que irão regulamentar o conceito dos grandes e 
pequenos geradores, dos Resíduos de Construção Civil (RCC), 
Resíduos de Saúde, industriais e implementar os instrumentos de 
regulação, acordo setorial e termo de compromisso com os 
consumidores, revendedores e fabricantes, direcionando as 
responsabilidades sobre os resíduos especiais a cada um deles; 

R$ 145.000,00 

3.1.2 Contratação de fiscal para o gerenciamento de resíduos; R$ 337.536,00 

3.2.2 
Implantar os PEV ao longo das rodovias e próximo às áreas 
urbanizadas para atender a população rural; 

R$ 80.000,00 

3.2.3 
Contratar empresa especializada para realizar a coleta dos resíduos 
dispostos nos PEV que irão atender a população rural; 

R$ 300.000,00 

3.2.4 
Implantar programas de apoio técnico e estrutural para desenvolver a 
compostagem domiciliar e em locais estratégicos; 

R$ 140.000,00 

3.4.3 
Implantar lixeiras comunitárias em locais estratégicos e prédios 
públicos (escolas, repartições públicas, ginásios de esporte, etc.). 

R$ 60.000,00 

3.4.4 
Implantar os PEV ao longo das rodovias e próximo às áreas 
urbanizadas para atender a população rural; 

R$ 80.000,00 

3.4.5 
Construção de três barracões (incluindo estrutura, parte elétrica e 
parte hidráulica), infraestrutura (esteiras, prensas e balanças); 

R$ 614.330,00 

3.5.1 
Implantar programas que tornem pública a gestão financeira dos 
resíduos para dessa forma, conscientizar a população sobre os 
serviços realizados e os problemas financeiros. 

R$ 15.000,00 

3.6.1 
Distribuir materiais de Educação Ambiental para conscientizar a 
população sobre a prática da Logística Reversa; 

R$ 40.000,00 

3.6.2 
Contratar profissionais para ministrar palestras de Educação 
Ambiental sobre a prática da Logística Reversa. 

R$ 40.000,00 

3.6.3 
Ampliar o programa de capacitação e conscientização da população 
rural quanto à destinação dos resíduos e a importância de segregar 
os resíduos na fonte; 

R$ 40.000,00 

3.6.4 
Promover a Educação Ambiental, para conscientizar e incentivar a 
população do município sobre a importância de realizar a 
compostagem domiciliar; 

R$ 40.000,00 

Total do período R$ 1.931.866,00 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.20 - Ações institucionais imediatas do Sistema de Gerenciamento dos Resíduos e 
Limpeza Pública. 

Ações institucionais  

Cód. Imediato - Até 4 anos 

3.1.3 Intensificar a fiscalização referente à prática da Logística Reversa; 

3.2.1 Elaborar Estudo de Viabilidade para implantação de PEV; 

3.3.1 Realizar estudo ambiental da área do Aterro do Boi Carrero. 

3.4.1 Estruturar as rotas da coleta dos materiais recicláveis na área rural. 

3.4.2 Elaborar estudo de viabilidade para implantação dos PEV de materiais recicláveis; 

3.4.6 Dar apoio técnico aos catadores informais para auxiliá-los 

3.5.2 Reestruturar o sistema tarifário 

3.5.4 
Buscar soluções alternativas para dar sustentabilidade aos serviços de limpeza urbana e 
manejo dos resíduos sólidos.  

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

Tabela 8.21 - Ações de médio prazo do Sistema de Gerenciamento dos Resíduos e Limpeza 
Pública. 

Ações em médio prazo - De 5 a 8 anos 

Cód. Município de Campo Largo 

3.1.2 Contratação de fiscal para o gerenciamento de resíduos; R$ 337.536,00 

3.2.3 Contratar empresa especializada para realizar a coleta dos resíduos 
dispostos nos PEV que irão atender a população rural; R$ 300.000,00 

3.2.4 
Implantar programas de apoio técnico e estrutural para desenvolver a 
compostagem domiciliar e em locais estratégicos. R$ 140.000,00 

3.4.3 Implantar lixeiras comunitárias em locais estratégicos e prédios públicos 
(escolas, repartições públicas, ginásios de esporte, etc.). R$ 60.000,00 

3.4.5 
Construção de três barracões (incluindo estrutura, parte elétrica e parte 
hidráulica), infraestrutura (esteiras, prensas e balanças); R$ 614.330,00 

3.6.1 
Distribuir materiais de Educação Ambiental para conscientizar a 
população sobre a prática da Logística Reversa; R$ 40.000,00 

3.6.2 
Contratar profissionais para ministrar palestras de Educação Ambiental 
sobre a prática da Logística Reversa. R$ 40.000,00 

3.6.4 
Promover a Educação Ambiental, para conscientizar e incentivar a 
população do município sobre a importância de realizar a compostagem 
domiciliar; R$ 40.000,00 

Total do período R$ 1.571.866,00 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.22 - Ações institucionais de médio prazo do Sistema de Gerenciamento dos Resíduos 
e Limpeza Pública. 

Ações institucionais  

Cód. Médio - De 5 a 8 anos 

3.1.3 Intensificar a fiscalização referente à prática da Logística Reversa; 

3.4.6 Dar apoio técnico aos catadores informais para auxiliá-los; 

3.5.3 Reavaliar a sustentabilidade financeira dos serviços prestados e reestruturar caso seja 
comprovada a insustentabilidade; 

3.5.4 Buscar soluções alternativas para dar sustentabilidade aos serviços de limpeza urbana e 
manejo dos resíduos sólidos.  

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

Tabela 8.23 - Ações de longo prazo do Sistema de Gerenciamento dos Resíduos e Limpeza 
Pública. 

Ações em longo prazo – De 9 a 20 anos 

Cód. Município de Campo Largo 

3.1.2 Contratação de fiscal para o gerenciamento de resíduos; R$ 1.012.608,00 

3.2.3 Contratar empresa especializada para realizar a coleta dos resíduos 
dispostos nos PEV que irão atender a população rural; 

R$ 900.000,00 

3.2.4 
Implantar programas de apoio técnico e estrutural para desenvolver a 
compostagem domiciliar e em locais estratégicos. 

R$ 420.000,00 

3.4.3 Implantar lixeiras comunitárias em locais estratégicos e prédios 
públicos (escolas, repartições públicas, ginásios de esporte, etc.). 

R$ 240.000,00 

3.4.5 Construção de três barracões (incluindo estrutura, parte elétrica e parte 
hidráulica), infraestrutura (esteiras, prensas e balanças); 

R$ 1.228.660,00 

3.6.1 Distribuir materiais de Educação Ambiental para conscientizar a 
população sobre a prática da Logística Reversa; 

R$ 120.000,00 

3.6.2 Contratar profissionais para ministrar palestras de Educação Ambiental 
sobre a prática da Logística Reversa. 

R$ 120.000,00 

3.6.4 
Promover a Educação Ambiental, para conscientizar e incentivar a 
população do município sobre a importância de realizar a 
compostagem domiciliar; 

R$ 120.000,00 

Total do período R$ 4.161.268,00 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

Tabela 8.24 - Ações institucionais de longo prazo do Sistema de Gerenciamento dos Resíduos 
e Limpeza Pública. 

Ações institucionais  

Cód. Longo - 9 a 20 anos 

3.1.3 Intensificar a fiscalização referente à prática da Logística Reversa; 

3.4.6 Dar apoio técnico aos catadores informais para auxiliá-los 

3.5.3 Reavaliar a sustentabilidade financeira dos serviços prestados e reestruturar caso seja 
comprovada a insustentabilidade; 

3.5.4 
Buscar soluções alternativas para dar sustentabilidade aos serviços de limpeza urbana e 
manejo dos resíduos sólidos.  

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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8.1.1.5 Hierarquização Micro 

A hierarquização das ações propostas para o município em microescala está baseada 

nas áreas de intervenção prioritárias, previamente definidas pelo Capítulo 6 da etapa de 

Prognóstico e Alternativas Para a Universalização e pelo Item 3.2.8 Áreas de Fragilidade 

Sujeitas a Inundação do Relatório de Diagnóstico.   

A tabela a seguir apresenta à micro hierarquização, estes locais definidos estão em 

Áreas de Proteção Ambiental (APA), são ocupações irregulares, não possuem rede coletora 

de esgotamento sanitário e infraestrutura de drenagem e manejo de águas pluviais. 

 

Tabela 8.25 – Áreas de Intervenção Prioritária. 

          Áreas de Intervenção Prioritária 

Distrito de Ferraria Rondinha 

Jardim Rondinha Cercadinho 

Vila Pompéia São Luiz 

Albina Grigoletti Santa Ângela 

Vila Torres Rio Itaqui 

Rio do Cerne Rio Verde 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

Com exceção do Distrito de Ferraria todas as áreas de intervenção prioritária estão 

dentro da Sede Urbana de Campo Largo. Por meio da hierarquização dos Programas, 

Projetos e Ações apresentados acima, propõe-se que as benfeitorias relacionadas ao 

saneamento básico se iniciem pelas áreas de intervenção prioritárias, as quais possuem 

ações direcionadas a elas na região em que estão localizadas, Sede Urbana e Distrito de 

Ferraria.  

Salienta-se que as áreas que possuem ocupações irregulares só poderão receber 

benfeitorias após a sua regularização. 

 

8.1.2 Programas da Prestação dos Serviços  

Universalizar o acesso ao Saneamento Básico pressupõe enfrentar a desigualdade 

entre as regiões e no interior do município, cujos territórios são marcados por padrões 

desiguais de atendimento vinculados à renda, idade e escolaridade, bem como à regularidade 

urbanística e jurídica local. Além da busca de tecnologias apropriadas e a integração com 

programas de desenvolvimento urbano, associadas às ações de desenvolvimento social, 

geração de trabalho e renda. 

O Plano contempla estratégias e diretrizes no sentido de priorizar a implantação e 

continuidade do acesso ao Saneamento Básico junto às populações de baixa renda. Além de 
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estabelecer a necessidade de que sejam adotados parâmetros, inclusive, tarifários e 

subsídios, para a garantia dos objetivos sociais e do atendimento essencial à saúde pública, 

em especial, no abastecimento de água potável. 

É pressuposto básico para a efetividade do Plano Municipal de Saneamento Básico a 

existência de programas de investimentos permanentes, executados em ritmo compatível com 

o horizonte de universalização. A Etapa 3 – Prognósticos e Alternativas Para a 

Universalização definiu claramente as fontes de recursos para os programas, tendo em vista 

a continuidade no curto, médio e longo prazo dos investimentos necessários a que os 

objetivos e metas sejam alcançados.  

A tabela a seguir apresenta os programas estabelecidos para o município de Campo 

Largo.  
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Tabela 8.26 – Programas estabelecidos para o Município de Campo Largo (continua). 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

PROGRAMAS 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS  Memorial de 

Cálculo 
 Fontes de 
Recursos IMEDIATO MÉDIO LONGO 

1.5.1 

Criar e implantar programa de assistência à população rural 
que utiliza soluções individuais e dar orientação técnica quanto 
a construção de poços, adotando medidas de proteção 
sanitária, além de conscientização; 

- - - 
Ação 

administrativa 
Recursos 
Municipais 

2.1.2 

Criar plano permanente de fiscalização das ligações 
irregulares de esgoto na rede pluvial e das redes pluviais 
lançadas na rede de esgoto, visando a redução de ligações 
clandestinas; 

- - - Institucional 
Sec. de 

Finanças e 
Orçamento 

2.2.1 

Buscar parcerias juntamente com a Vigilância Sanitária e 
EMATER para viabilizar projetos de monitoramento e 
fiscalização dos sistemas individuais do município; de Campo 
Largo; 

- - - 
Ação 

administrativa 
Recurso 
municipal 

2.2.2 
Ampliar a fiscalização das unidades de tratamento individual 
localizadas na área urbana do município; 

- - - 
Ação 

administrativa 
Min. Das 
Cidades 

2.2.3 

Criar e implantar programa de educação ambiental para 
população rural a fim de disseminar práticas sanitárias que 
ampliem a qualidade de vida das comunidades através da 
adoção de técnicas adequadas para o tratamento dos esgotos 
gerados; 

- - - 
Ação 

administrativa 
Min. Das 
Cidades 

2.2.4 
Controlar e orientar a desativação de fossas, realizando 
estudos sobre a viabilidade de aproveitamento para infiltração 
e retardo do escoamento das águas pluviais; 

- - -     

2.3.1 
Realização de pesquisas de satisfação ou aproveitamento de 
informações durante a realização dos serviços relacionados ao 
eixo esgoto da SANEPAR; 

R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 120.000,00 

Orçamento em 
empresa de 
pesquisa R$ 

10.000,00 / ano 

SANEPAR 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.27 – Programas estabelecidos para o Município de Campo Largo (continuação). 

2.3.2 
Criação e implantação de programa de educação sócio 
ambiental que vise o contexto geral do uso do equipamento 
público relacionado ao esgotamento sanitário; 

R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 120.000,00 

Orçamento em 
empresa de 
pesquisa R$ 

10.000,00 / ano 

SANEPAR 

3.2.4 
Implantar programas de apoio técnico e estrutural para 
desenvolver a compostagem domiciliar e em locais 
estratégicos; 

R$ 140.000,00 R$ 140.000,00 R$ 420.000,00 

Folders, 
palestras e 

implantação da 
infraestrutura.  

Recurso próprio 

3.4.6 Dar apoio técnico aos catadores informais para auxiliá-los; - - - Institucional 
Ação 

Administrativa 

3.5.1 
Implantar programas que tornem pública a gestão financeira 
dos resíduos para dessa forma, conscientizar a população 
sobre os serviços realizados e os problemas financeiros; 

R$ 15.000,00 - - 
Ação 

Administrativa 

Recursos 
próprios / Sec. 
de Finanças e 

Orçamento 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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8.1.3 Compatibilização das Ações  

Para realizar a compatibilização dos programas, projetos e ações, analisou-se o 

prognóstico, o Plano Plurianual (PPA) do município, os investimentos previstos pela 

Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) e comparou-os com os objetivos do 

prognóstico definidos para cada setor.  

Instituído por meio da Lei n.º 034/2013, para o quadriênio 2014-2017 o PPA de Campo 

Largo estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para um período de 

quatro anos, organizando as ações do governo em programas que são divididos em ações 

orçamentárias e atividades, que resultem em bens e serviços para a população.  

O Plano Plurianual apresenta apenas ações ligadas ao Sistema de Gerenciamento 

dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública. As ações orçamentárias e atividades referentes aos 

eixos de água esgoto são detalhadas com base nas planilhas orçamentárias da SANEPAR. 

O PPA do município não apresenta informações sobre o eixo de Drenagem Urbana e 

Manejo das Águas Pluviais, o que inviabiliza uma compatibilização das ações. Propõe-se que 

as metas e objetivos definidos para este eixo no Plano Municipal de Saneamento Básico 

sejam estudados e encaixados no Plano Plurianual em sua próxima revisão, para que o 

município possa ter ações orçamentárias e atividades relacionadas à drenagem, a fim de 

iniciar a universalização e acesso a esse serviço.  

A seguir, serão apresentadas por setores as ações orçamentárias e atividades do PPA 

e os investimentos previstos pela SANEPAR.  

8.1.3.1 Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário 

O PPA de Campo Largo não possui ações orçamentárias e atividades que se destinam 

ao Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). 

Como pode ser visto na tabela a seguir, a SANEPAR está executando obras de ampliação de 

seus sistemas, estas irão ampliar a capacidade de abastecimento de água e também de coleta 

e tratamento dos esgotos.  
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Tabela 8.28 - Obras de Ampliação dos Sistemas. 

Obras Previsão Valor (R$) 

ETA – Rio Verde (Instalações dentro da ETA, 
Elética/Automação Captação, Booster’s, 
Desativação/Interligação de Unidades existentes e 
demais obras); 

Jun/15 18.451.965,04 

Saldo da SAENGE – Rio Verde (Obras Civis 
Captação, Redes de Distribuição, Adutoras, VRPs 
e Macromedidores); 

Mai/12 10.997.242,00 

ETE Itaqui e 11,15 km de interceptor, 10,6 km 
coletor, 46 km de RCE e 2529 LPES; 

Mai/15 17.165.226,38 

ETE Cambuí – Saldo SAENGE – (Tanque de 
equalização e desidratação de Lodo), EEE Lourdes 
e EEE Acácias, 35,4 km RCE e 1221 LPES – 
Lourdes e Acácias; 

Abr/15 5.411.317,38 

Topografia Bacia Guabirobal; Jul/15 742.500,00 

Iterceptor São Luiz - 2333,31m. Out/15 1.968.843,44 

TOTAL 79.655.414,24 
Fonte: SANEPAR, 2015. 

 

Após a conclusão das obras, as ações propostas no prognóstico para o SAA e SES, 

em especial para a Sede Urbana e para o Distrito de Ferraria serão contempladas por meio 

dos investimentos da concessionária. 

 Propõe-se que as ações apresentadas na etapa anterior relacionadas a esses 

sistemas, que são de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Campo sejam inseridas na 

revisão do PPA, a fim de compatibilizar as ações e atividades orçamentárias com o PMSB. 
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8.1.3.2 Sistema de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública 

A tabela a seguir apresenta as atividades relacionadas aos resíduos sólidos que constam no PPA de Campo Largo. 

Tabela 8.29 – Atividades do PPA do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública. 
Fonte: Plano Plurianual, 2013. Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

ATIVIDADES 

Ação 
2043 - Limpeza Urbana e Manutenção de 
Parques e Praças 

Produto Unidade Metas Físicas 

Meio 
urbano 
limpo e 
mantido 

Unidade 

2014 2015 2016 2017 Total no PPA 

Órgão 14 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 1 1 1 1 - 

Unidade 14.001 - Diretoria Geral Meta Financeira 

Função 15 - Urbanismo 2014 2015 2016 2017 Total no PPA 

Subfunção 452 - Serviços urbanos R$ 3.205.000,00 R$ 3.413.000,00 R$ 3.695.000,00 R$ 3.988.000,00 R$ 14.301.000,00 

          

Ação 
2044 - Consórcio Intermunicipal - Envio de 
Resíduos Sólidos para aterro sanitário 

Produto Unidade Metas Físicas 

Resíduos 
Sólidos 

Enviados 
Tonelada 

2014 2015 2016 2017 Total no PPA 

Órgão 14 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 21600 23320 25194 27120 4 

Unidade 14.001 - Diretoria Geral Meta Financeira 

Função 18 - Gestão Ambiental 2014 2015 2016 2017 Total no PPA 

Subfunção 512 - Saneamento Básico Urbano R$ 1.272.000,00 R$ 1.377.000,00 R$ 1.512.000,00 R$ 1.672.000,00 R$ 5.833.000,00 

          

Ação 
2045 - Serviços de Coleta de Resíduos 
Sólidos, Saúde e Materiais Vegetais 

Produto Unidade Metas Físicas 

Resíduos 
Sólidos 

Coletados 
Tonelada 

2014 2015 2016 2017 Total no PPA 

Órgão 14 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 21600 23320 25194 27120 4 

Unidade 14.001 - Diretoria Geral Meta Financeira 

Função 18 - Gestão Ambiental 2014 2015 2016 2017 Total no PPA 

Subfunção 512 - Saneamento Básico Urbano R$ 3.968.400,00 R$ 4.225.000,00 R$ 4.512.000,00 R$ 4.809.000,00 R$ 17.514.400,00 
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Após analisar o conteúdo do PPA de Campo Largo em relação aos resíduos, observou-

se que as atividades propostas são exclusivamente para a coleta dos resíduos convencionais 

e limpeza pública, não sendo compatível com os Programas, Projetos e Ações proposto no 

PMSB. As metas para o Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ser dissociadas e 

inseridas no PPA, para que haja compatibilização das atividades orçamentárias.  

 

8.1.4 Salubridade Ambiental  

 

A Salubridade Ambiental define-se como a qualidade ambiental capaz de prevenir a 

ocorrência de doenças veiculadas pelo meio ambiente e de promover o aperfeiçoamento das 

condições mesológicas favoráveis à saúde da população urbana e rural (São Paulo, 1999). 

Com a finalidade de definir as metas de salubridade ambiental que promovem à 

melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e agravos à saúde, a construção de 

sistemas de indicadores, segundo Will e Briggs (1995), é um meio eficaz de prover as políticas 

com informações capazes de demonstrar seu desempenho ao longo do tempo e de realizar 

previsões, podendo ser utilizados para a promoção de políticas específicas e monitoramento 

de variáveis espaciais e temporais das ações públicas. 

Os indicadores consistem em informações que comunicam a partir da mensuração dos 

elementos pertinentes aos fenômenos da realidade. Vale ainda registrar que os indicadores 

não são informações explicativas ou descritivas, mas pontuais no tempo e no espaço, cuja 

integração e evolução permitem o acompanhamento dinâmico da realidade. Na forma de 

índice, o indicador pode reproduzir uma grande quantidade de dados de uma forma mais 

simples, retendo ou ressaltando o seu significado essencial (Magalhães et al, 2003). 

O Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) é expresso pela média ponderada de 

indicadores específicos, com avaliação de atributos não apenas quantitativos, mas também 

qualitativos e da qualidade da gestão dos sistemas. Sua composição é dada pela Equação 

(1), com os subindicadores componentes Iab, Ies, etc, descritos adiante. O seu valor varia de 

0 a 1. 

 

ISA = 0,25 lab + 0,25 les + 0,25 lrs + 0,10 lcv + 0,10 lrh + 0,05 Ise 

 

Onde os indicadores secundários (ou subindicadores) são os seguintes: 

 Iab = Subindicador de abastecimento de água; 

 Ies = Subindicador de Esgotamento Sanitários; 

 Irs = Subindicador de Resíduos Sólidos; 

 Icv = Subindicador de Recursos Hídricos; 
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 Ise = Subindicador Sócio Econômico; 

 

A tabela a seguir apresenta os componentes, subindicadores e a finalidade da 

utilização de cada um dos indicadores que compõem o ISA: 

 



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 635 

Tabela 8.30 – Componentes, Subindicadores do ISA. 

Componentes Subindicadores Finalidade 

Indicador de 
Abastecimento 
de Água (Iab) 

Cobertura 
(Atendimento)  

Quantificar os domicílios atendidos por sistemas de 
abastecimento de água com controle sanitário. 

Qualidade da 
Água Distribuída  

Monitorar a qualidade da água fornecida. 

Saturação do 
Sistema Produtor 
(Quantidade)  

Comparar a oferta e a demanda de água; programar 
ampliações ou novos sistemas proSandutores e programas de 
controle e redução de perdas. 

Indicador de 
Esgoto 
Sanitário (Ies) 

Cobertura em 
Coleta de Esgoto 
e Tanques 
Sépticos  

Quantificar os domicílios atendidos por redes de esgoto e/ou 
tanques sépticos. 

Esgoto Tratado e 
Tanques 
Sépticos  

Indicar a redução da carga poluidora 

Saturação do 
Tratamento  

Comparar a oferta e a demanda das instalações existentes e 
programar novas instalações ou ampliações. 

Indicador de 
Resíduos 
Sólidos (Irs) 

Coleta de Lixo  Quantificar os domicílios atendidos por coleta de lixo. 

Tratamento e 
Disposição Final  

Qualificar a situação da disposição final dos resíduos 

Saturação da 
Disposição Final  

Indicar a necessidade de novas instalações 

Indicador de 
Controle de 
Vetores (Icv) 

Dengue e 
Esquistossomose  

Identificar a necessidade de programas corretivos e 
preventivos de redução e eliminação de vetores, transmissores 
e/ou hospedeiros da doença. 

Leptospirose  
Indicar a necessidade de programas preventivos de redução e 
eliminação de ratos. 

Indicador de 
Recursos 
Hídricos (Irh) 

Água Bruta  Qualificar a situação da água bruta ou risco geográfico. 

Disponibilidade 
dos Mananciais  

Quantificar a disponibilidade dos mananciais em relação à 
demanda. 

Fontes Isoladas  
Abrange o controle das águas utilizadas pelas populações em 
áreas urbanas não atendidas pelos serviços oficiais de 
abastecimento de água 

Indicador Sócio 
econômico 
(Ise) 

Indicador de 
Saúde Pública  

Indicar a possibilidade dos serviços de saneamento 
inadequados, que podem ser avaliados através de: - 
mortalidade infantil ligada a doenças de veiculação hídrica. 

Indicador de 
Renda (IRF) 

Indicar a capacidade de pagamento da população pelos 
serviços e a capacidade de investimento pelo município, que 
podem ser avaliados através de: distribuição de renda abaixo 
de três salários mínimos- - renda média; 

Indicador de 
Educação (IED) 

Indicar a linguagem de comunicação a ser utilizada nas 
campanhas de educação sanitária e ambiental através de: - 
índice de nenhuma escolaridade- - índice de escolaridade até 
1° grau. 

Fonte: SÃO PAULO (1999). 

8.1.4.1 Indicador de Abastecimento de Ágia (Iab) 

Finalidade: quantificar os domicílios atendidos pelos sistemas de abastecimento de 

água com controle sanitário; monitorar a qualidade da água fornecida; comparar a oferta e a 

demanda e programar novos sistemas ou ampliações na elaboração de ações que reduzam 

as perdas. É calculado a partir da média aritmética entre os três indicadores específicos: o 
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Indicador de Cobertura de Abastecimento de Água - Atendimento (Ica), Indicador de 

Qualidade da Água Distribuída (Iqa) e o Indicador de Saturação do Sistema Produtor - 

Qualidade (Isa).  

Critério de cálculo:  

Iab = (Ica + Iqa + Isa) 

       3 

 

8.1.4.2 Indicador de Esgotamento Sanitário (Ies) 

Finalidade: quantificar os domicílios atendidos por rede de esgotos e/ou por tanques 

sépticos, quantificar os domicílios atendidos por tratamento de esgotos e tanques sépticos, 

comparar a oferta e a demanda das instalações existentes e programar novas instalações ou 

ampliações. Ele será calculado a partir da média aritmética de três indicadores específicos: o 

Indicador de Cobertura em Coleta de Esgoto e Tanques Sépticos (Ice); Indicador de Esgoto 

Tratado (Ite) e o Indicador de Saturação do Tratamento de Esgoto (Ise).  

Critério de cálculo:  

Ies: (Ice + Ite + Ise) 

        3 

8.1.4.3 Indicador de Resíduos Sólidos (Irs) 

Finalidade: quantificar os domicílios atendidos por coleta de lixo, qualificar a situação 

da disposição final dos resíduos e indicar a necessidade de novas instalações. Ele será 

calculado a partir da média aritmética entre os três indicadores específicos: o Indicador de 

Coleta de Lixo (Icr), o Indicador de Tratamento e Disposição Final (Iqr) e o Indicador de 

Saturação da Disposição Final (Isr). 

Critério de cálculo: 

Irs = (Icr + Iqr + Isr) 

         3 

8.1.4.4 Indicador de Recursos Hídricos (Irh) 

Finalidade: Seu objetivo de medir a quantidade de água disponível para o uso humano, 

bem como seu risco de longo prazo, é calculado a partir da média aritmética entre os 

indicadores Iqn (Qualidade de Água Bruta), Idm (Disponibilidade dos Mananciais) e Ifi (Fontes 

Isoladas).  

Critério de cálculo: 

Irh = Iqb + Idm + Ifi 

        3 
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8.1.4.5 Indicador Sócio Econômico (Ise) 

Finalidade: indicar a possibilidade da existência de serviços de saneamento 

inadequados, que podem ser avaliados através da: a) mortalidade infantil ligada a doenças 

de veiculação hídrica; b) mortalidade infantil e de idosos ligada a doenças respiratórias.  

Critério de cálculo: 

Ise = (Isp + Irf + Ied) 

3 

8.1.5 Sustentabilidade Ambiental, Social e Econômica  

A sustentabilidade Ambiental busca encontrar novas formas de reduzir ao máximo o 

impacto no meio ambiente, estimulando o uso sustentável da energia e dos recursos 

ambientais, o emprego de tecnologias limpas e de práticas que considerem as restrições do 

meio ambiente. Os programas, projetos e ações apresentados na Etapa 3 – Prognóstico e 

Alternativa Para Universalização, buscaram por meio de seus objetivos abranger a 

sustentabilidade em suas três dimensões.  

Para o Sistema de Abastecimento de Água reduzir o índice de perda, ampliar a rede 

coletora, realizar as obras de ampliação do sistema e divulgar o resultado das análises de 

água, são ações que englobam as dimensões da sustentabilidade. Ao reduzir o índice de 

perda de água em Campo Largo, a concessionária do serviço consegue diminuir o desperdício 

de água e otimizar o uso das Estações Elevatórias de Água, abaixando os gastos com energia 

elétrica. O acesso à agua é um direito constitucional, entretanto algumas regiões ainda não 

são assistidas por este serviço. Ampliar a rede de distribuição é oportunizar que todo munícipe 

tenha os seus direitos de cidadão, assim como permitir que a comunidade realize o controle 

social, através da aferição da qualidade da água consumida com a divulgação das análises 

de água realizadas pela concessionária.  

As áreas de intervenção prioritárias do município de Campo Largo apontaram que 

algumas regiões não possuem rede coletora de esgoto e registram casos de doenças 

vinculadas à ausência de saneamento básico. Ampliar a rede coletora, buscando atender toda 

a população é uma ação social, econômica e ambiental. O preceito da Política Nacional de 

Saneamento básico da universalização deve ser implantado, pois um sistema eficiente de 

coleta e tratamento de esgoto o município diminuiu o índice de doenças vinculadas ao 

saneamento, gerando economia para a área da saúde. Com a implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário, residências que lançam os seus esgotos de maneira irregular ou 

utilizam de fossas para realizar o tratamento, irão cooperar com as questões ambientais, pois 

os esgotos gerados irão receber o tratamento previsto pela legislação pertinente.  
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O município de Campo Largo possui dois tipos de coleta de resíduos sólidos, o 

convencional que é encaminhado para o aterro sanitário e o de material reciclável, onde os 

resíduos são segregados e comercializados para empresas de beneficiamento. O Sistema de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana tem desempenhado um bom papel 

no município, entretanto ações relacionadas a educação ambiental e conscientização da 

população foram propostas com o intuito de otimizar os serviços. De acordo com o diagnóstico 

do PMSB o município possui um potencial maior para a reciclagem do que o existente, o que 

pode aumentar em um serviço mais efetivo diminuindo os custos para realizar a disposição 

final e aumentando a renda dos recicladores. Quanto ao uso de tecnologias, o município de 

Campo Largo possui um termo de compromisso junto ao Consórcio Intermunicipal Para a 

Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (CONRESOL), para o estudo de novas tecnologias para 

realizar a disposição final dos resíduos convencionais. 

Para o Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais, as ações propostas 

buscam solucionar os problemas pontuais do município, que irão interferir diretamente nas 

questões ambientais, econômicas, mas principalmente sociais, pois Campo Largo enfrenta 

problemas com áreas de ocupação irregular, áreas de risco e áreas propensas a enchentes e 

alagamentos.  

 

8.1.6 Desenvolvimento Institucional  

O desenvolvimento institucional busca promover o reordenamento institucional da 

gestão dos serviços de saneamento básico, bem como a revitalização de prestadores de 

serviços, visando a sustentabilidade e o incremento da qualidade dos serviços e a melhoria 

da eficiência. 

Os princípios e as diretrizes do desenvolvimento institucional são: 

 A Política Federal de Saneamento Básico (Lei n.º 11.445/2007);  

 A prestação eficiente e sustentável dos serviços. Assim como devem ser 

consideradas as seguintes diretrizes específicas; 

 A concepção de desenhos para a gestão que garantam a adequada 

sustentabilidade institucional conforme as competências e atribuições dos 

órgãos envolvidos e o equacionamento das funções de planejamento, 

regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos de saneamento. 

No Município de Campo Largo existe a necessidade de revisar os modelos de 

organização da gestão no que se refere à prestação dos serviços inseridos no contexto do 

saneamento básico como mecanismos de regulação, controle social e estruturas tarifárias 

com subsídios que conciliam os objetivos sociais, como a universalização do acesso.   
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Os desenhos de formas gerenciais devem privilegiar a eficiência, a produtividade e o 

foco nos resultados dos serviços, em especial o atendimento às necessidades da sociedade 

e dos usuários atuais e futuros. A concepção de desenhos para a gestão deve seguir 

preferencialmente a lógica da gestão associada, em especial no planejamento da prestação 

do serviço.  

A fim de promover a sustentabilidade econômica e financeira em regime de eficiência, 

permitindo a otimização dos recursos existentes e a melhoria de performance a curto prazo, 

e a médio prazo, é necessário alavancar a capacidade de alavancar financiamentos, a fim de 

realizar investimentos necessários. 

8.1.7 Integração da Política de Saneamento à Política de Desenvolvimento 

Urbano e a Política de Habitação 

De acordo com o Ministério das Cidades (2008) as políticas públicas para o 

Saneamento e o Desenvolvimento Urbano estão pautadas na concepção de soluções e 

diretrizes que levem em conta as condições necessárias à consolidação e à sustentabilidade 

dos sistemas na prestação de serviços e a melhoria das condições de salubridade da 

população 

Conforme citado no item “Mecanismos de Articulação e Integração das Políticas, 

Programas, Projetos de Saneamento Básico com as de Outros Setores Correlacionados” a 

integração entre as políticas, programas e projetos de diversos setores municipais com as 

ações correlacionadas ao saneamento básico tem grande importância ao município. Podendo 

então, gerar benefícios tanto ao processo de administração municipal, quanto à inter-relação 

entre as diversas secretarias municipais o que vem a fortalecer o processo de transparência 

e execução das atividades. 

A Lei 11.445/07 define em seu Art 2º que um dos princípios dos serviços públicos em 

saneamento básico deve referir-se a “(...) articulação com as políticas de desenvolvimento 

urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 

ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social (...)” 

Considerando o citado, tal interação pode ser realizada iniciando-se pelos Planos já 

existentes no município de Campo Largo como: o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado, e o Plano Local de Habitação de Interesses Sociais. 

Outrossim, A Lei nº 10.257, promulgada em 10 de julho de 2001 pelo Estatuto das 

Cidades, exige que os Planos Diretores sejam instrumentos reguladores da política de 

desenvolvimento urbano nos municípios.  

Com o intuito de atender a legislação vigente, a Prefeitura Municipal de Campo Largo, 

deu início ao processo de planejamento no ano de 2003, que tem como objetivo a execução 
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do Plano Diretor de desenvolvimento Integrado do Município de Campo Largo, nos seguintes 

aspectos (PDDI, 2004): 

 Promover o desenvolvimento do Município através de um processo de 

planejamento, integrado com as políticas e programas regionais, estaduais 

e federais. 

 Elevar o padrão de vida da população no que se refere à qualidade do 

espaço urbano, condições habitacionais, educação, saúde, cultura e 

serviços públicos, preservando o equilíbrio necessário às relações entre o 

meio ambiente natural, o meio rural e o meio urbano em processo de 

crescimento. 

 Fortalecer a autonomia do Município, de forma que o Poder Público tenha 

sua situação aprimorada através da definição de prioridades e da 

racionalização de investimentos, legitimada através da efetiva participação 

da população nas tomadas de decisão, realizando uma prática de gestão 

democrática. 

 Desenvolver o Município de forma ordenada e de acordo com o Estatuto 

das Cidades, estabelecendo-se normas de ordem pública e de interesse 

social, em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, garantindo-se o equilíbrio ambiental. 

Quanto ao Plano Local de Habitação e Interesse Social (PLHIS), foi instituído a partir 

da Lei 11.124 de 2005, Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social (SNHIS), que prevê 

em seu art. 12º, que os municípios que aderirem ao SNHIS devem elaborar seus respectivos 

PLHIS. 

Ademais, de acordo com o Ministério das Cidades (2015), o PLHIS constitui um 

“conjunto articulado de diretrizes, objetivos, metas, ações e indicadores que caracterizam os 

instrumentos de planejamento e gestão habitacionais”. 

O Plano Municipal de Saneamento Ambiental tem como requisito fundamental para a 

saúde e a qualidade de vida das pessoas superar as carências dos eixos trabalhados, 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e de águas 

pluviais urbanas. Portanto, considera como necessário a inclusão social e a dignidade das 

pessoas e das comunidades.  

Sendo assim, o PMSB se apresenta como um instrumento importante da política de 

desenvolvimento urbano, de habitação e interesse social, tendo a possibilidade de promover 

e articular as políticas setoriais. Logo, as ações programadas devem ser executadas no intuito 

de integrar as diretrizes e normatizar a política pertinentes ao Desenvolvimento Urbano e 

Habitação.  
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8.2 AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

A prevenção dos eventos de emergências e contingências são mecanismos de 

avaliação e monitoramento das ações programadas do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) de Campo Largo.  

Na operação e manutenção dos sistemas do setor, serão utilizados mecanismos locais 

e corporativos de gestão, no sentido de prevenir ocorrências indesejadas, através de controle 

e monitoramento das condições físicas das instalações e dos equipamentos, visando 

minimizar ocorrência de sinistros e interrupções na prestação dos serviços.  

Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolem a capacidade de atendimento local, 

os órgãos operadores deverão dispor de todas as estruturas de apoio (mão de obra, materiais, 

equipamentos), de manutenção estratégica, das áreas de gestão operacional, de controle de 

qualidade, das áreas de suporte como de comunicação, suprimentos e tecnologia de 

informação, dentre outras, visando à correção dessas ocorrências, para que o setor não tenha 

a segurança e a continuidade operacional comprometidas ou paralisadas. 

8.2.1 Ações de Emergência e Contingência para o Sistema de Abastecimento de 

Água 

As interrupções no abastecimento de água podem acontecer por diversos motivos, 

inclusive por ocorrências inesperadas, como rompimento de redes e adutoras de água, quebra 

de equipamentos, contaminação da água distribuída, dentre outros. Para regularizar o 

atendimento deste serviço, de forma mais ágil ou impedir a interrupção no abastecimento, 

ações para emergências e contingências devem ser previstas, de forma a orientar o 

procedimento a ser adotado e a possível solução do problema, para que não haja interrupções 

no abastecimento. 

O plano de emergências e contingências complementa as demais ações essenciais 

ao alcance do cenário de referência exposto anteriormente. 
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Tabela 8.31 – Ações para emergências e contingências referentes ao abastecimento emergencial/temporário de água. 
MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVO 1A ALTERNATIVAS PARA ABASTECIMENTO EMERGENCIAL/TEMPORÁRIO DE ÁGUA. 

METAS Criar e implementar sistema para abastecimento de água emergencial/temporário. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Falta de água 
generalizada. 

Inundação das captações de água com 
danificação de equipamentos eletrônicos e 
estruturas; 

Comunicar à população, instituições, autoridades e Polícia local, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e órgãos 
de controle ambiental; 

Implementar rodízio de abastecimento; 

Executar reparos das instalações danificadas e troca de equipamentos; 

Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios;. 

Comunicar à concessionária do serviço para que acione socorro e ative captação em fonte alternativa. 

Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa; 

Movimentação do solo, arrebentamento de 
adução de água bruta; 

Comunicar à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e aos órgãos de controle ambiental. 

Interrupção prolongada no fornecimento de 
energia elétrica nas instalações de produção 
de água; 

Comunicar à fornecedora de energia elétrica; 

Promover abastecimento temporário de áreas mais distantes com caminhões tanque/pipa; 

Utilização de sistemas autônomos de geração de energia; 

Vazamento de produtos químicos nas 
instalações de água; 

Busca por soluções que contenham o vazamento; 

Executar reparos das instalações danificadas; 

Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios; 

Implementar rodízio de abastecimento; 

Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa e utilizar captação em fonte 
alternativa emergencial; 

Qualidade inadequada da água dos 
mananciais; 

Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa; 

Inexistência de monitoramento pela 
Concessionária; 

Comunicar a concessionária dos serviços para que acione o socorro e ative a captação;  

Ações de vandalismo. 

Executar reparos das instalações danificadas; 

Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios; 

Implementar rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com caminhões tanque/pipa; 

Promover sistema de segurança para evitar ações de vandalismo. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.32 – Ações para emergências e contingências referentes ao abastecimento emergencial/temporário de água. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

SETOR 1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVO 1B ALTERNATIVAS PARA ABASTECIMENTO EMERGENCIAL/TEMPORÁRIO DE ÁGUA 

METAS Criar e implementar sistema para abastecimento de água emergencial/temporário. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Falta de água 
parcial ou 
localizada. 

Deficiências de água nos mananciais 
em período de estiagem; 

Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios; 

Implementar rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com caminhões 
tanque/pipa; 

Transferir água entre setores de abastecimento com objetivo de atender temporariamente a 
população atingida pela falta de água localizada; 

Interrupção temporária no fornecimento 
de energia elétrica nas instalações de 
produção de água; 

Comunicar a concessionária dos serviços para que acione e busque alternativa de água; 

Comunicar o fornecedor de energia elétrica; 

Interrupção no fornecimento de energia 
elétrica em setores de distribuição; 

Comunicar a concessionária dos serviços para que acione socorro e busque fonte alternativa de 
água; 

Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios; 

Transferir água entre setores de abastecimento com o objetivo de atender temporariamente a 
população atingida pela falta de água localizada; 

Danificação de equipamentos nas 
estações elevatórias de água tratada; 

Executar reparos das instalações danificadas e troca de equipamentos; 

Transferir água entre os setores de abastecimento com o objetivo de atender temporariamente a 
população atingida pela falta de água localizada; 

Danificação de estruturas de 
reservatórios e elevatórias de água 
tratada. 

Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

Tabela 8.33 – Ações para emergências e contingências referentes ao abastecimento emergencial/temporário de água. 
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MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

SETOR 1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVO 1C ALTERNATIVAS PARA ABASTECIMENTO EMERGENCIAL/TEMPORÁRIO DE ÁGUA 

METAS Criar e implantar sistema para abastecimento de água emergencial/temporário. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Falta de água 
parcial ou 
localizada. 

Rompimento de redes e linhas adutoras 
de água tratada; 

Comunicar a concessionária dos serviços para que acione socorro e fonte alternativa de água; 

Executar reparos das instalações danificadas; 

Transferir água entre setores de abastecimento com o objetivo de atender temporariamente a 
população atingida pela falta de água localizada; 

Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa; 

Ações de vandalismo; 

Executar reparos nas instalações danificadas; 

Transferir água entre setores de abastecimento com o objetivo de atender temporariamente a 
população atingida pela falta de água localizada; 

Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipia; 

Promover sistema de segurança para evitar ações de vandalismo; 

Problemas mecanismo hidráulico na 
captação e de qualidade da água dos 
mananciais; 

Implantar e executar serviço permanente de manutenção e monitoramento do sistema de 
captação; 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.34 – Ações para emergências e contingências referentes ao abastecimento alternativo de água. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

SETOR 1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVO 2 ABASTECIMENTO ALTERNATIVO DE ÁGUA 

METAS Criar e implantar sistema alternativo para abastecimento de água 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Falta de água 
generalizada. 

Por motivos diversos emergenciais 
(quebra de equipamento, danificação 
na estrutura do sistema e de 
tubulações, inundações, falta de 
energia, contaminação da água,); 

Utilizar sistemas emergenciais de captação e tratamento de água para consumo humano como 
meio alternativo de abastecimento, no caso de pane no sistema convencional em situações 
emergenciais; 

Vazamento e/ou rompimento de 
tubulação em algum trecho; 

Comunicar a concessionária dos serviços para realizar a manutenção da tubulação, assim como 
a realização de abastecimento alternativo, caso haja paralização no abastecimento por longo 
período de tempo; 

Diminuição da pressão nas redes de 
distribuição. 

Utilizar com maior frequência as válvulas de manobras para controlar a distribuição de água e 
ampliar a pressão nas redes das áreas de baixa pressão; 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.35 - Ações para emergências e contingências referentes alternativas para abastecimento de água, em casos de contaminação de 
manancial. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

SETOR 1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVO 3A ALTERNATIVAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CASOS DE CONTAMINAÇÃO DE MANANCIAL 

METAS Criar e implantar sistema emergencial para abastecimento de água temporário, em caso de contaminação de manancial 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Contaminação 
dos mananciais 

(sistema 
convencional, 
alternativo ou 

soluções 
individuais). 

Acidente com carga 
perigosa/contaminante. 

Comunicar à população, instituições, autoridades e Polícia local, Defesa Civil, Corpo de 
Bombeiros e órgãos de controle ambiental; 

Comunicar a concessionária dos serviços para que acione socorro e busque fonte alternativa de 
água; 

Interromper o abastecimento de água da área atingida pelo acidente com carga 
perigosa/contaminante até que se verifique a extensão da contaminação e que seja retomada a 
qualidade da água para captação; 

Promover o controle e racionamento da água disponível em reservatórios não atingidos pela 
contaminação; 

Utilizar a capacidade ociosa de mananciais não atingidos pela ocorrência de contaminação; 

Implementar rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com caminhões 
tanques/pipas; 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.36 - Ações para emergências e contingências referentes alternativas para abastecimento de água, em casos de contaminação de 
manancial. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

SETOR 1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVO 3B ALTERNATIVAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CASOS DE CONTAMINAÇÃO DE MANANCIAL 

METAS Criar e implantar sistema emergencial para abastecimento de água  temporário, em casos de contaminação de manancial. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Contaminação 
dos mananciais 

(sistema 
convencional, 
alternativo ou 

soluções 
individuais). 

Vazamento de esgotos domésticos, 
efluentes industriais, químicos, de alta 
carga orgânica e/ou agropecuário. 

Comunicar à concessionária dos serviços para que acione socorro e busque fonte alternativa de 
água; 

Comunicar à população, instituições, autoridades e órgãos de controle ambiental; 

Interromper o abastecimento de água da área atingida pela contaminação com efluente industrial 
até que se verifique a fonte e a extensão da contaminação e que seja retomada a qualidade da 
água para captação; 

Interditar/interromper as atividades da indústria, até serem tomadas as devidas providências de 
contenção do vazamento e adaptação do sistema às normas de segurança; 

Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios; 

Utilizar a capacidade ociosa de mananciais não atingidos pela ocorrência de contaminação; 

Implementar rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com caminhões 
tanque/pipa; 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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8.2.2 Ações de emergência e contingência para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

O extravasamento de esgoto nas unidades do sistema e anormalidades no 

funcionamento das estações de tratamento de esgoto causam prejuízos à eficiência e coloca 

em risco a qualidade ambiental do município, podendo contaminar recursos hídricos e o solo. 

Para estes casos, assim como para interrupção da coleta de esgoto, por motivos diversos 

como, por exemplo, o rompimento de coletores, medidas de emergência e contingência 

devem ser previstas. 
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Tabela 8.37 - Ações para emergências e contingências referentes às alternativas e paralisação do tratamento de esgoto. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVO 1A ALTERNATIVAS À INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTO 

METAS 
Criar e implantar sistema para evitar a interrupção das estações de tratamento de esgoto e possível contaminação do ambiente por 
ineficiência temporária das ETE e/ou unidades de tratamento. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Extravasamento 
de esgoto em 
unidades de 
tratamento; 

Interrupção das 
ETE. 

Interrupção no fornecimento de 
energia elétrica nas instalações de 
bombeamento; 

Comunicar a fornecedora de energia elétrica; 

Comunicar a prestadora do serviço; 

Acionar gerador alternativo de energia; 

Instalar tanques de acumulação do esgoto extravasado, com o objetivo de evitar contaminação 
do solo e água; 

Comunicar, aos órgãos de controle ambiental, os problemas com os equipamentos e a 
possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de tratamento; 

Danificação de equipamentos ou 
estruturas; 

Comunicar a prestadora do serviço; 

Instalar equipamentos reserva; 

Conserto ou reposição do equipamento danificado; 

Ações de vandalismo. 
Comunicar o ato de vandalismo para polícia local; 

Executar reparo das instalações danificadas com urgência; 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.38 - Ações para emergências e contingências referentes às alternativas e paralisação do tratamento de esgoto. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVO 1B ALTERNATIVAS À INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTO 

METAS 
Criar e implantar sistema para evitar a interrupção das estações de tratamento de esgoto e possível contaminação do ambiente por 
ineficiência temporária das ETE e/ou unidades de tratamento. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Ineficiência das 
ETE. 

Alterações das características e 
vazão afluente consideradas nos 
projetos das ETE, alterando o 
funcionamento dos sistemas e tempo 
de detenção hidráulico, inclusive por 
lançamentos pluviais clandestinos; 

Comunicar a prestadora do serviço. 

Reavaliar a capacidade de adequação das ETE para suportar as novas condições e/ou manter o 
funcionamento destinado a atender os principais padrões de lançamento. 

Comunicar, aos órgãos de controle ambiental, a ocorrência de ineficiência, avaliar a possibilidade 
de acumulação do efluente final em tanques alternativos, retorná-lo ao início do processo e/ou 
lançar no corpo hídrico, temporariamente, desde que não cause danos ambientais irreversíveis, 
apesar de não atende ar todos os parâmetros de lançamento.  

Falhas operacionais; ausência de 
monitoramento, limpeza e 
manutenção periódica. 

Comunicar a prestadora do serviço. 

Identificar o motivo da ineficiência, executar reparos e reativar o processo de monitoramento e 
eficiência para evitar contaminação do meio ambiente. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.39 - Ações para emergências e contingências referentes às alternativas para controlar o extravasamento de esgoto. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVO 2 ALTERNATIVAS PARA CONTROLAR O EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO 

METAS 
Criar e implantar sistema para evitar extravasamento de esgoto e possível contaminação do ambiente por ineficiência temporária das 
estações elevatórias. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Extravasamento 
de esgoto em 

estações 
elevatórias. 

Interrupção no fornecimento de 
energia elétrica nas instalações de 
bombeamento; 

Comunicar a fornecedora de energia elétrica; 

Acionar gerador alternativo; 

Comunicar a prestadora do serviço; 

Instalar tanques de acumulação do esgoto extravasado, com objetivo de evitar contaminação do 
solo e água; 

Danificação de equipamentos 
eletromecânicos ou estruturas; 

Comunicar, aos órgãos de controle ambiental, os problemas com os equipamentos e a 
possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de tratamento; 

Comunicar a prestadora do serviço; 

Instalar equipamentos reserva; 

Conserto ou reposição do equipamento danificado; 

Ações de vandalismo. 

Comunicar o ato de vandalismo à Polícia local; 

Comunicar a prestadora do serviço; 

Executar reparo das instalações danificadas com urgência; 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.40 - Ações para emergências e contingências referentes às alternativas para controlar o rompimento em pontos do sistema de coleta de 
esgoto. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

SETOR 2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVO 3 ALTERNATIVAS PARA CONTROLAR O ROMPIMENTO EM PONTOS DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO. 

METAS Criar e implantar sistema para evitar vazamentos e contaminação devido à rompimentos em algum ponto da rede de esgoto. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Rompimento de 
linhas de 
recalque, 
coletores, 

interceptores e 
emissários. 

Desmoronamento de taludes ou 
paredes de canais. 

Executar reparo da área danificada com urgência. 

Comunicar a prestadora do serviço. 

Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidente. 

Erosões de fundo de vale. 
Comunicar a prestadora do serviço. 

Executar reparo da área danificada com urgência. 

Rompimento de pontos por travessia 
de veículos. 

Comunicar, aos órgãos de controle ambiental, o rompimento em alguma parte do sistema de 
coleta de esgoto. 

Comunicar as autoridades de trânsito, caso haja comprometimento. 

Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes. 

Comunicar a prestadora do serviço. 

Executar reparo da área danificada com urgência. 

Obs.: Em todos os casos, devem-se acionar empresas especializadas que trabalham com a sucção do esgoto e prever a limpeza do local. Em casos de 
contaminação de áreas de importância ambiental, acionar empresas para iniciar a descontaminação da área. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.41 - Ações para emergências e contingências referentes às alternativas para evitar retorno de esgoto em imóveis. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

SETOR 2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVO 4 ALTERNATIVAS PARA EVITAR RETORNO DE ESGOTO EM IMÓVEIS 

METAS Criar e implantar sistema para evitar retorno de esgoto em imóveis. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Ocorrência de 
retorno de esgoto 

nos imóveis. 
Obstrução em coletores de esgoto. 

Comunicar a prestadora do serviço; 

Isolar o trecho danificado do restante da rede, com objetivo de manter o atendimento de áreas 
não afetadas pelo rompimento; 

Executar o reparo das instalações danificadas com urgência; 

Implantar válvulas de retenção de esgoto; 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.42 - Ações para emergências e contingências referentes às alternativas para reduzir os riscos de contaminação por fossa na área urbana 
e zona rural. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

SETOR 2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVO 5 ALTERNATIVAS PARA REDUZIR RISCOS DE CONTAMINAÇÃO POR FOSSA NA ÁREA URBANA E ZONA RURAL 

METAS 
Criar e implantar sistema para monitoramento e fiscalização das fossas existentes ativas e inativas como meio de minimizar o risco 
de contaminação. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Vazamentos e 
contaminação de 

solo, curso 
hídrico ou lençol 

freático por fossa. 

Rompimento, extravasamento, 
vazamento e/ou infiltração de esgoto 
por ineficiência de fossas; 

Comunicar a prestadora do serviço e a Vigilância Sanitária; 

Promover o isolamento da área e contenção do efluente, com objetivo de reduzir a contaminação;  

Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa fossa, encaminhando o 
efluente para a estação de tratamento de esgoto; 

Exigir substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros ou ligação do esgoto 
residencial à rede pública nas áreas onde existe esse sistema; 

Construção de fossas inadequadas e 
ineficientes; 

Implantar programa de orientação da comunidade e a Vigilância Sanitária, quanto à necessidade 
de adoção de fossa sépticas em substituição às fossas negras, e fiscalizar se a substituição e/ou 
desativação está acontecendo nos padrões e prazos exigidos; 

Inexistência ou ineficiência do 
monitoramento; 

Ampliar o monitoramento e fiscalização destes equipamentos, nas áreas urbana e rural, 
principalmente das fossas localizadas próximas aos cursos hídricos e pontos de captação 
subterrânea de água para consumo humano. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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8.2.3 Ações de emergência e contingência para o Sistema de Gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos e Limpeza Pública  

A paralisação da coleta de resíduos e limpeza pública, bem como ineficiência da coleta 

de materiais recicláveis poderão gerar incômodos à população e comprometimento da saúde 

pública e ambiental. A limpeza das vias, através da varrição, é serviço primordial para a 

manutenção de uma cidade limpa e salubre. A paralisação dos serviços de destinação de 

resíduos ao aterro interfere no manejo destes resíduos, provocando mau cheiro, formação 

excessiva de chorume e aparecimento de vetores transmissores de doenças. 

Diante disso, medidas de contingência devem ser adotadas na solução de eventos 

emergenciais de paralisação dos serviços relacionados à limpeza pública, coleta e destinação 

de resíduos. 
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Tabela 8.43 - Ações para emergências e contingências referentes ao sistema de limpeza pública. 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 3 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 

OBJETIVO 1 Alternativas à interrupção do Sistema de Limpeza Pública. 

METAS Criar sistema para atender emergências e contingências, no caso de interrupção dos serviços de limpeza pública. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Interrupção dos 
serviços de 

varrição. 

Greve dos funcionários da empresa 
contratada para os serviços de 
varrição; 

Realizar campanha de comunicação, visando mobilizar a sociedade para manter a cidade limpa, 
no caso de paralisação da varrição pública; 

Contratar empresa especializada, em caráter de emergência, para varrição e coleta destes 
resíduos; 

Ocorrência de fato administrativo 
(rescisão ou rompimento de 
contrato, processo licitatório). 

Realizar campanha de comunicação destinada a mobilizar a sociedade para manter a cidade 
limpa, no caso de paralisação da varrição pública; 

Elaborar processo licitatório, com o fim de contratar empresa especializada em varrição e coleta 
destes resíduos. 
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Tabela 8.44 - Ações para emergências e contingências referentes ao sistema de coleta de resíduos domiciliares. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

SETOR 3 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 

OBJETIVO 2 Alternativas à interrupção do Sistema de Coleta de Resíduos Domiciliares 

METAS 
Criar e implementar sistema para atender emergências e contingências, no caso de interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
domiciliares. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Interrupção dos 
serviços de coleta 

de resíduos 
domiciliares. 

Greve dos funcionários da empresa 
contratada para os serviços de coleta 
de resíduos domiciliares; 

Acionar funcionários, veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para efetuarem a coleta 
de resíduos em locais críticos, bem como do entorno de escolas, hospitais, terminais urbanos de 
ônibus, lixeiras públicas; 

Realizar campanha de comunicação, com o objetivo de mobilizar a sociedade para manter a 
cidade limpa, no caso de Interrupção da coleta de resíduos; 

Contratar empresas especializadas, em caráter de emergência, para coleta de resíduos; 

Ocorrência de fato administrativo 
(rescisão ou rompimento de contrato, 
processo licitatório). 

Acionar funcionários, veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para efetuarem a coleta 
de resíduos em locais críticos, bem como do entorno de escolas, hospitais, terminais urbanos de 
ônibus, lixeiras públicas; 

Realizar campanha de comunicação, sensibilizando a sociedade em manter a cidade limpa, no 
caso de interrupção da coleta de resíduos; 

Contratar empresas especializadas, em caráter de emergência, para coleta de resíduos. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.45 - Ações para emergências e contingências referentes ao sistema de coleta de resíduos domiciliares. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

SETOR 3 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 

OBJETIVO 3 Alternativas à interrupção do Sistema de Coleta dos Materiais Recicláveis. 

METAS 
Criar e implementar sistema para atender emergências e contingências, no caso de interrupção dos serviços de coleta dos resíduos 
recicláveis. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Interrupção dos 
serviços de coleta 

de resíduos 
recicláveis. 

Greve ou problemas operacionais das 
empresas / associações/ ONGs/ 
cooperativas responsáveis pela coleta 
dos resíduos recicláveis. 

Acionar funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para efetuarem estes serviços, 
temporariamente; 

Acionar os caminhões da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para execução dos serviços de 
coleta de recicláveis; 

Realizar campanha de comunicação visando mobilizar a sociedade para manter a cidade limpa 
no caso de paralisação da coleta de recicláveis; 

Celebrar contratação emergencial de empresa especializada em coleta e comercialização dos 
resíduos recicláveis. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.46 - Ações para emergências e contingências referentes ao sistema de coleta de resíduos domiciliares. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

SETOR 3 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 

OBJETIVO 4 Alternativas à interrupção da triagem dos Materiais Recicláveis. 

METAS 
Criar e implementar sistema para atender emergências e contingências, no caso de interrupção dos serviços de triagem  dos resíduos 
recicláveis no aterro sanitário. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Interrupção dos 
serviços de 
triagem de 
resíduos 

recicláveis no 
aterro sanitário. 

Greve ou problemas operacionais da 
empresa responsável pela triagem 
dos resíduos recicláveis. 

Celebrar contratação emergencial de empresa especializada em coleta e comercialização dos 
resíduos recicláveis. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.47 - Ações para emergências e contingências referentes ao sistema de coleta e destinação dos resíduos de saúde/hospitalares. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

SETOR 3 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 

OBJETIV
O 

5 Alternativas à interrupção do Sistema de Coleta de Materiais Recicláveis e Destinação dos Resíduos da Saúde/Hospitalares 

METAS 
Criar e implementar sistema para atender emergências e contingências, no caso de interrupção dos serviços de coleta e destinação 
dos resíduos saúde/hospitalares. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Paralisação dos 
serviços de coleta 
e destinação dos 

resíduos de 
saúde/hospitalares. 

Greve ou problemas operacionais da 
empresa responsável pela coleta e 
destinação dos resíduos de 
saúde/hospitalares. 

Buscar empresas especializadas para suprir a demanda emergencial da coleta e destinação 
adequada dos resíduos da saúde/hospitalar. 

Acionar os caminhões da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para execução dos serviços de 
coleta dos resíduos de saúde/hospitalares, bem como o transporte dos resíduos para local de 
destinação adequada. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.48 - Ações para emergências e contingências referentes ao aterro sanitário. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

SETOR 3 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 

OBJETIVO 6 Alternativas à interrupção da operação ou problemas de funcionamento do aterro sanitário. 

METAS Criar sistema para atender emergências e contingências, no caso de paralisação parcial do aterro. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Interrupção total 
dos serviços 
realizados no 

aterro. 

Greve ou problemas operacionais do 
órgão ou setor responsável pelo 
manejo do aterro e/ou área 
encerrada de disposição dos 
resíduos. 

Encaminhar os resíduos orgânicos para aterro alternativo (aterro particular ou de cidade vizinha); 

Explosão, incêndio, vazamentos 
tóxicos no aterro. 

Acionar os caminhões da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a execução dos serviços 
de transporte dos resíduos até o local alternativo; 

Acionar o corpo de bombeiros para minimizar os riscos de acidentes; 

Em situações extremas de risco de contaminação, prever empresa especializada para readequar 
as condições normais de operação do aterro; 

Evacuar a área do aterro sanitário, cumprindo os procedimentos internos de segurança, e acionar 
o órgão ou setor responsável pela administração do equipamento, bem como os bombeiros. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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8.2.4 Ações de emergência e contingência para o Sistema de Drenagem Urbana e 

Manejo das Águas Pluviais 

Áreas com sistema de drenagem ineficiente, emissários e dissipadores de energia 

insuficientes, causam problemas como erosões, assoreamentos e alagamentos, 

comprometendo a qualidade deste serviço. Cabe a adoção de medidas de emergência e 

contingência para ocorrências atípicas.  
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Tabela 8.49 - Ações para emergências e contingências referentes à ocorrência de alagamentos, inundações e enchentes. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

SETOR 4 DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

OBJETIVO 1 AÇÕES PARA CONTER PROBLEMAS DE INUNDAÇÕES E ENCHENTES 

METAS Criar e definir ações para casos de inundações e enchentes 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Inundações e enchentes. 

Transbordamento de rios,  
córregos ou canais de drenagem, 
devido à ineficiência do sistema de 
drenagem urbana. 

Identificar a intensidade do fenômeno e comunicar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros 
sobre o alagamento das áreas afetadas, acionar o socorro e desobstruir redes e ramais. 
Comunicar o setor de assistência social para que sejam mobilizadas as equipes 
necessárias e a formação dos abrigos, quando preciso. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.50 - Ações para emergências e contingências referentes a alternativas para resolução dos problemas com processos erosivos. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

SETOR 4 DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

OBJETIVO 2 
ALTERNATIVAS PARA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COM  PROCESSOS EROSIVOS PROVENIENTES DA INEFICIÊNCIA DO 
SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

METAS Criar e implantar sistema de controle e recuperação de processos erosivos. 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Processos erosivos. 

Inexistência ou ineficiência de 
emissário e dissipadores de energia. 

Recuperar e readequar os emissários e dissipadores de energia existentes (Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal de Viação e Obras); 

Recompor APP dos principais cursos hídricos, principalmente dos que recebem água do 
sistema de drenagem urbana (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano). 

Inexistência de APP/áreas 
desprotegidas. 

Ampliar a fiscalização e o monitoramento das áreas de recomposição de APP (Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano). 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 8.51 - Ações para emergências e contingências referentes a alternativas para resolução dos problemas de sedimentação. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

SETOR 4 DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

OBJETIVO 3 
ALTERNATIVAS PARA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COM MAU CHEIRO PROVENIENTE DOS SISTEMAS DE DRENAGEM 
URBANA 

METAS Ampliar o sistema de fiscalização, manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana (boca de lobo, ramais, redes). 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Mau cheiro exalado pelas 
bocas de lobo do sistema 

de drenagem. 

Interligação clandestina de esgoto nas 
galerias pluviais; 

Comunicar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de Viação e Obras ou à companhia 
gestora do serviço de saneamento do município sobre a existência de ligações 
clandestinas de esgoto na rede de drenagem urbana (para sistemas separadores) para 
posterior detecção do ponto de lançamento, regularização da ocorrência e aplicação de 
penalidades; 

Resíduos lançados nas bocas de lobo; 

Ineficiência da limpeza das bocas de 
lobo; 

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, através de iniciativas de educação ambiental, 
como meio de evitar o lançamento de resíduos nas vias públicas e nos sistema de 
drenagem; 

Ampliar a frequência de limpeza e manutenção das bocas de lobo, ramais e redes de 
drenagem urbana.  
 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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8.3 PLANO DE RACIONAMENTO E ATENDIMENTO DE DEMANDA TEMPORÁRIA 

8.3.1  Racionamento e Aumento da Demanda Temporária na Produção de Água 

No caso de racionamento de água devido a motivos de desabastecimento 

(equipamentos danificados, interrupção de fornecimento de energia elétrica, qualidade de 

água inadequada – no manancial ou após tratamento, rompimento de adutoras, etc.) o 

município deve contar com um Plano de Racionamento (PR) de água que possibilite interação 

com a população para que os danos sejam minimizados e principalmente o tempo de duração 

do evento seja o menor possível. 

Para melhor entendimento o PR descreve como devem ser executadas as ações de 

correção dos problemas no município relacionados ao desabastecimento. Abaixo podemos 

citar algumas diretrizes que definem e conceituam a concepção do PR: 

I. Funções e responsabilidades; 

II. Orçamento dos gastos prováveis para cada situação; 

III. Tempos de resposta da solução dos problemas; 

IV. Definições de probabilidade de aumento dos problemas; 

V. Reinicio das atividades; 

VI. Definição dos impactos causados; 

VII. Forma sistêmica de acompanhamento e descrição dos eventos para banco de 

dados.  

A comunicação imediata e reciproca com a população afetada deve ser realizada para 

que a mesma reduza o consumo de água de imediato e assim reduzir ao máximo os 

problemas causados pelo desabastecimento, outro passo importante é o controle dos 

reservatórios para efetivação das manobras e promover os reparos necessários de forma 

eficiente e no menor tempo possível. 

Já em casos de desabastecimento generalizado, o referido Plano de Racionamento 

deverá contemplar as ações de emergências supracitadas, como o abastecimento dos 

reservatórios por caminhões pipa, por exemplo; ações junto à população para redução de 

consumo, racionamento da água distribuída e a promoção dos reparos de forma ágil. 

Vale lembrar também, que o sistema de abastecimento de água deve trabalhar com 

margem de segurança para atendimento de demandas temporárias, atribuídas, 

principalmente, a populações flutuantes decorrente de diversas atividades ou eventos que 

acontecem em Campo Largo, esta margem de segurança ajudará no abastecimento da 

população se caso os eventos forem generalizados e se forem seguidas as diretrizes de 

emergência contidas no plano. 
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A diretriz básica para a elaboração de plano de racionamento e atendimento a 

aumentos de demanda temporária é a existência de uma setorização adequada no sistema 

de distribuição de água, esta setorização deve contar ainda com uma modelagem matemática 

do sistema de distribuição, de forma a permitir simulações e implantações de interligações 

através de registros adequadamente localizados que permitam a transferência de água entre 

setores de abastecimentos distintos. 

 

8.3.2  Redução e Aumento de Demanda Temporária na Produção de Esgoto 

A redução de demanda de esgotamento sanitário esta intrinsecamente relacionada 

aos problemas relacionados com a falta de água causados por situações naturais ou por 

problemas operacionais com quebra de equipamento ou estruturas, conforme já mencionado 

anteriormente.  

O aumento de demanda temporária na produção de esgoto não leva a uma situação 

de emergência, tendo em vista que o tratamento de esgoto depende exclusivamente do 

projeto que já prevê situações de pico de produção. O aumento da demanda temporária de 

esgoto, não traz preocupações e não necessita de medidas emergenciais. Isto porque, um 

sistema de esgotamento sanitário é dimensionado para uma vazão máxima prevista no final 

de plano, e caso seja excedida temporariamente, não trará danos ao sistema. 

Neste caso, entende-se ser importante a implementação de um plano de combate ás 

ligações irregulares de águas pluviais na rede de esgoto, este fato é o principal causador de 

problemas na rede de esgoto e consequentemente causador de demanda temporária não 

pelo uso correto do sistema, mas pelo mau uso.  

 

8.3.3   Redução e Aumento de Demanda Temporária na Produção Resíduos Sólidos 

Para redução dos resíduos gerados usualmente utiliza-se o conceito dos 3Rs para 

explicar como é possível que isso aconteça de acordo com Bonelli (2005) o conceito dos 3R´s 

para controle do lixo é Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Reduzindo e reutilizando se evitará que 

maiores quantidades de produtos se transformem em lixo. Reciclando se prolonga a utilidade 

de recursos naturais, além de reduzir o volume de lixo (BONELLI, 2005). 

Reduzir: Para Bonelli (2005) reduzir o lixo em nossas casas, implica em reduzir o 

consumo de tudo o que não nos é realmente necessário. Isto significa rejeitar produtos com 

embalagens não recicláveis, preferindo as de papelão que são recicláveis, que não poluem o 

ambiente e desperdiçam menos energia.  
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Reutilizar: Para Bonelli (2005) reutilizar significa usar um produto de várias maneiras. 

Como exemplo: reutilizar recipientes plásticos ou vidro para outros fins, como plantar, fazer 

brinquedos; reutilizar envelopes, colocando etiquetas adesivas sobre o endereço do 

remetente e destinatário; aproveitar folhas de papel rasuradas para anotar telefones, 

lembretes, recados; instituir a Feira de Trocas para reciclar, aproveitando ao máximo os bens 

de consumo, como: roupas, discos, calçados, móveis etc.  

Reciclar: 8 Para Bonelli (2005) reciclar é uma maneira de lidar com o lixo de forma a 

reduzir e reusar. Este processo consiste em fazer coisas novas a partir de coisas usadas. A 

reciclagem reduz o volume do lixo, o que contribui para diminuir a poluição e a contaminação, 

bem como na recuperação natural do meio ambiente, assim como economiza os materiais e 

a energia usada para fabricação de outros produtos.  

Segundo o IBAMA (2011) reciclagem e artesanato geram benefícios do ponto de vista 

ambiental, econômico e social, pois ambos contribuem para a diminuição da pressão 

antrópica sobre os recursos naturais e o aumento da renda familiar. 

O aumento de demanda temporária deve ser absorvido pelo responsável pela coleta 

e destino final dos resíduos como prerrogativa de contrato, pois de certa forma é possível 

prever esta demanda a partir do momento que a contratada tem o conhecimento das principais 

atividades ou festividades sazonais geradoras, que acontecem no município. 

 

8.3.4 Redução e Aumento de Demanda Temporária de Águas Pluviais 

A redução de demanda temporária das águas pluviais, é consequência de uma política 

bem definida de uso e ocupação do solo urbano, obrigação, fiscalização e orientação para 

maneiras construtivas voltadas ao acumulo de água da chuva pelos munícipes, cumprimento 

da legislação municipal no sentido de manter a área permeável dos terrenos, uso de novos 

materiais permeáveis na construção de calçadas e ruas (asfalto permeável e calçadas 

ecológicas) pois a redução das águas pluviais não é uma prerrogativa do próprio ser humano.  

A demanda temporária para o sistema de drenagem altera-se devido aos vários 

problemas causados pela ocupação desordenada e sem planejamento tais como: enchentes, 

inundações, enxurradas e consequente contaminação dos rios, resultando em diversos 

impactos socioambientais como a alteração da qualidade das águas dos córregos 

provenientes da carga de poluentes; de resíduos sólidos lançados juntamente com as águas 

pluviais; surgimento de erosões; escorregamento de encostas; problemas relacionados à 

saúde pública (com veiculação de doenças) e interdição de vias com prejuízo ao trânsito de 

veículos, que somados trazem graves problemas ao meio ambiente  
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Nos períodos de chuvas mais intensos causam transtornos na grande maioria dos 

municípios brasileiros devido justamente a esta falta de planejamento e políticas bem 

definidas de ocupação urbana, dessa forma o município deve buscar soluções e alternativa 

de mitigação dos problemas implantados e difícil solução. 

 

8.3.5 Regras de Atendimento e Funcionamento Operacional Para Situações Críticas. 

As principais regras de atendimento e funcionamento operacional da prestação de 

serviços de saneamento em situações críticas ou emergências foram apresentadas no item 

1.2 deste documento. 

As ações foram elaboradas separadamente para cada eixo do saneamento, a fim de 

regularizar o atendimento de todos os serviços de saneamento de forma ágil e/ou impedir a 

interrupção da prestação dos serviços, quando ocorrência de eventos críticos e emergenciais. 

O município deve estar preparado para as eventualidades, conforme orientação das 

Tabelas 1.27 à 1.47, como: 

 Abastecimento de Água: fonte alternativa para abastecimento público, 

implantação de sistema de rodízio de abastecimento, abastecimento 

temporário com caminhões tanque/pipa, controle e o racionamento da 

água disponível em reservatórios, interrupção do abastecimento de água 

da área atingida pela contaminação, etc; 

 Esgotamento Sanitário: medidas de contensão de vazamentos nas 

unidades do sistema, manter equipamentos reserva, comunicar aos 

órgãos de controle ambiental a ocorrência de ineficiência do tratamento, 

avaliar a possibilidade de acumulação do efluente final em tanques 

alternativos, retorná-lo ao início do processo e/ou lançar no corpo hídrico, 

temporariamente, desde que não cause danos ambientais irreversíveis, 

apesar de não atende ar todos os parâmetros de lançamento, acionar 

empresas especializadas que trabalham com a sucção do esgoto e prever 

a limpeza do local e/ou empresas para iniciar a descontaminação da área; 

 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos: campanha de 

comunicação, visando mobilizar a sociedade para manter a cidade limpa, 

contratação de empresa especializada, em caráter de emergência, para 

serviços paralisados, acionar os caminhões de outras secretarias para 

execução dos serviços, encaminhar resíduos orgânicos para aterro 

alternativo (aterro particular ou de cidade vizinha), prever empresa 

especializada para readequar as condições normais de operação do 
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aterro, evacuar a área do aterro sanitário, cumprindo os procedimentos 

internos de segurança, e acionar o órgão ou setor responsável pela 

administração do equipamento, bem como os bombeiros; 

 Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais: comunicar a Defesa Civil 

e o Corpo de Bombeiros sobre o alagamento das áreas afetadas, acionar 

o socorro e desobstruir redes e ramais, mobilizar equipes para a formação 

dos abrigos, quando preciso, recuperar e readequar os emissários e 

dissipadores de energia existentes, recompor APP dos principais cursos 

hídricos, regularização de ligações clandestinas de esgoto na rede de 

drenagem urbana, mobilizar a comunidade para evitar o lançamento de 

resíduos nas vias públicas e nos sistema de drenagem, ampliar a 

frequência de limpeza e manutenção das bocas de lobo, ramais e redes 

de drenagem urbana.  

Além do que foi apresentado, a Lei n.º 11445/2007 determina em seu Art. 46, que o ente 

regulador dos serviços de saneamento básico poderá adotar mecanismos tarifários de 

contingência. 

Este tipo de mecanismo implica em adotar tarifas diferenciadas com objetivo de cobrir 

custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a 

gestão da demanda. 

O responsável pela instituição da tarifa de contingência é o ente regulador, que, para 

tanto, adotará procedimentos regulatórios e determinará os valores a serem aplicados e a 

necessidade ou a não necessidade de implantação deste mecanismo. 

8.3.6 Diretrizes para o Plano de Segurança da Água e Plano Local de Risco 

O desenvolvimento e a adaptação de ferramentas metodológicas de avaliação e 

gerenciamento de riscos à saúde, associados aos sistemas de abastecimento de água, desde 

a captação até o consumidor, facilita a implementação de boas práticas e gerenciamento de 

riscos, inseridos na portaria do Ministério da Saúde sobre potabilidade da água para consumo 

humano (Portaria MS nº 2.914/2011). Tais ferramentas são conceituadas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como Planos de Segurança da Água (PSA).  

A Portaria MS nº 2.914/2011 explicita a necessidade de o responsável pelo sistema 

ou pela solução alternativa de abastecimento de água para consumo humano manter 

avaliação sistemática do sistema sob a perspectiva dos riscos à saúde, com base na 

qualidade da água distribuída. 

 A implantação de um PSA justifica-se pelo reconhecimento das limitações da 

abordagem tradicional de controle da qualidade da água para consumo humano, focada em 
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análises laboratoriais, com métodos demorados e de baixa capacidade para o alerta rápido à 

população, em casos de contaminação da água, não garantindo a efetiva segurança da água 

para consumo humano. A implantação de um PSA traz benefícios para todos os sistemas e 

soluções alternativas de abastecimento de água para consumo humano, podendo ser 

aplicado a pequenos e grandes sistemas.  

O PSA é um importante instrumento para a identificação de possíveis deficiências no 

sistema de abastecimento de água, organizando e estruturando-o para minimizar a chance 

de incidentes. O PSA estabelece, ainda, planos de contingência para responder a falhas no 

sistema. Trata-se de uma ferramenta inovadora, pois aborda a gestão de riscos, com o foco 

no consumidor da água, que deve recebe-la de forma segura e com qualidade para que sua 

saúde não seja comprometida.  

Este item tem a finalidade orientar a elaboração, implantação e desenvolvimento de 

um PSA, constituindo-se em um relato-base com diretrizes gerais para serem seguidas, 

entretanto, a metodologia proposta pode ser ajustada de acordo com a gestão do serviço de 

abastecimento de água de Campo Largo e com os atores que fazem parte do sistema de 

abastecimento de água para consumo humano. 

O gerenciamento da qualidade da água, baseado em uma abordagem preventiva de 

risco, auxilia na garantia da segurança da água para consumo humano. Tais planos de gestão 

são conceituados pela OMS como PSA e, de uma maneira geral, constituem-se das seguintes 

etapas: 

Etapa I. É relativa ao planejamento das atividades; o levantamento das 

informações necessárias; e a constituição da equipe técnica multidisciplinar para a 

elaboração e implantação do PSA;  

Etapa II. Considerada fase importante, pois realiza o diagnóstico do sistema onde 

se descreve o sistema com construção a identificação e análise de perigos 

potenciais e caracterização de riscos; e o estabelecimento de medidas de controle 

dos pontos mais críticos;  

Etapa III. Envolve a determinação de medidas de controle dos sistemas de 

abastecimento de água; a seleção dos parâmetros de monitoramento; e o 

estabelecimento de limites críticos e de ações corretivas;  

Etapa IV. Planos de gestão, que possibilitem a verificação constante do PSA e 

envolvam o estabelecimento de ações em situações de rotina e de emergências;  

Etapa V. O PSA deve ser revisto constantemente ou em momentos pré-definidos 

levando-se em consideração os dados coletados durante o monitoramento; as 

alterações nos mananciais e das bacias hidrográficas; as alterações no tratamento 

e na distribuição; a implementação de programas de melhoria e atualização, e os 
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eventuais perigos e riscos emergentes. Um critério que pode ser considerado para 

a revisão do PSA é após acontecer um desastre ou uma emergência relacionada 

à qualidade da água e assim garantir que estes eventos não se repitam no futuro;  

Etapa VI. Avaliação e verificação do PSA, com o objetivo garantir o bom 

funcionamento do PSA e saber se as metas de saúde estão sendo alcançadas. 

O PSA pode ser desenvolvido pelo responsável pelo sistema, e deve ser 

acompanhado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica da respectiva área e por representantes do 

setor saúde da esfera federativa correspondente. Eles devem abranger a avaliação do 

sistema, o monitoramento operacional e os planos de gestão, incluindo a organização da 

documentação e a comunicação de risco.  

Os benefícios e vantagens na implementação do PSA para os responsáveis pelo 

abastecimento de água são considerados organizadores, preventivos e amortizadores de 

recursos, pois tem capacidade de identificar os perigos e riscos, reduzir os custos em situação 

de risco, otimizar o investimento, e processos de trabalho devido a uma resposta 

relativamente rápida em caso de incidentes; tem capacidade de qualificar profissionais que 

farão parte dos procedimentos e assim garantir a qualidade da água dando confiabilidade aos 

consumidores evitando situações de pânicos e corridas consumistas desnecessárias.  

Da mesma forma o Plano Local de Risco (PLR) deve seguir a mesma metodologia de 

constituição com o objetivo de definir a forma de abordagem, as ferramentas e fonte de dados 

que definirão o PLR no projeto. Fundamenta as funções e responsabilidades de cada ator 

definindo líderes e o suporte aos membros integrantes da equipe que fará a gestão dos riscos, 

e por fim estabelece o orçamento a serem gastos nos eventuais riscos estabelecido no projeto.  

Para melhor entendimento o PLR descreve como o gerenciamento de riscos será 

executado, monitorado e controlado, as diretrizes básicas para a formação do PSA e do PLR 

de Campo Largo inseridas neste item devem ser discutidas com todos os atores interessados 

de maneira que não subsistam nenhuma dúvida ou assunto relativos à qualidade da água e 

os possíveis eventos sem uma definição das ações de emergência. 

8.3.7 Mapeamento de Risco  

As áreas de risco são regiões onde é recomendada a não construção de casas ou 

instalações, pois são expostas a desastres naturais, como desabamentos e inundações.  As 

principais áreas de risco são aquelas sob encostas de morros inclinados ou à beira de rios.  

O item 3.2.8 do Relatório de Diagnóstico apresentou um mapeamento sistemático na 

Tabela 3.18 – Áreas de Risco em Campo Largo e na Figura 3.29 – Áreas de Risco em Campo 

Largo. Foram identificadas onze áreas no município, uma área de alagamento, três de 

deslizamento e sete áreas com alto risco de inundação. 
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Com relação ao esgotamento sanitário, o item 6.2.8 Áreas com risco de contaminação 

e já contaminadas do Relatório de Diagnóstico, apresentou as áreas e os registros fotográficos 

do município que estão lançando os esgotos domésticos in natura nos corpo receptores, 

dentre elas pode-se destacar: Jardim Itaqui, Conj. Habitacional Melyane, Vila Glória, Rivabem, 

Itaqui de Cima, São Vicente, Conj. Habitacional Albina Grigoletti, Cristo Rei, Jardim Lise, 

Jardim Guarani, Centro, Distrito de Ferraria e etc. 

Em Campo Largo, no item 6.3.5.8 Identificação e informação sobre as áreas de risco 

e poluição/contaminação e de áreas já contaminadas, por resíduos sólidos do Relatório de 

Diagnóstico, foram apresentadas as áreas contaminadas ou sobre risco de contaminação: 

Estação de Transbordo; Barracão da ARC; Aterro do Boi Carrero; Alguns catadores informais; 

Pontos de disposição irregular de resíduos especiais; Pontos de disposição irregular de 

resíduos volumosos.  
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9 INSTRUMENTOS PARA MONITORAMENTO E MECANISMOS E 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE SOCIAL  

O Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser revisto periodicamente a fim de 

que haja acompanhamento e adaptação às circunstâncias que emergirem, além da 

constatação de que as ações propostas pelo plano estejam efetivamente sendo 

implementadas e gerando o efeito esperado.  

Os Instrumentos Para Monitoramento e os Mecanismos e Procedimentos de Controle 

Social do Plano Municipal de Saneamento Básico são sistemas e procedimentos que irão 

auxiliar na avaliação dos objetivos e metas definidos nas etapas anteriores.  

Após a elaboração das ações necessárias para o atendimento das demandas, serão 

definidas as formas de monitoramento destas ações e o seu respectivo impacto em termos 

de eficiência, eficácia e efetividade, incluindo fatores de desenvolvimento social e qualidade 

de vida da população. 

A avaliação sistemática das ações programadas será realizada pelo Departamento 

Técnico de Saneamento, que irá acompanhar a implementação dos mesmos, contando com 

o auxílio da estrutura administrativa e pela participação popular, que fará do controle social.  

Assim, em continuação, desenvolvem-se os seguintes itens, que consubstanciam as 

propostas dos instrumentos para monitoramento e mecanismos e procedimentos de controle 

social para a avaliação sistemática da eficiência e efetividade das ações do PMSB. 

 

9.1 INDICADORES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO A SEREM 

SEGUIDOS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO  

A formulação e aferição de resultados de políticas públicas deve ter como base 

conceitual sólida o atendimento às necessidades da população. 

O objetivo desta fase é dar ao prestador de serviço (privado ou público) instrumentos 

teóricos e práticos para que ele possa desenvolver um sistema simplificado de avaliação de 

impactos, benefícios e aferição de resultados dentro dos objetivos, programas, metas e ações, 

aprovados no Plano de Saneamento Básico do município. 

Um processo de avaliação e aferição de resultados deve se pautar em: 

 Estudos de satisfação dos usuários de serviços públicos quanto à eficácia e 

eficiência da organização pública; 

 Estudos sobre percepções de equidade das políticas públicas, aferindo a visão 

dos cidadãos sobre a imagem da organização pública e o impacto das ações 

executadas; 
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 Monitoramento do nível de consistência do cumprimento de procedimentos de 

qualidade e eficiência de atendimento dos usuários pelos serviços; 

 Acompanhamento de Índices de Desempenho no Saneamento Básico, 

utilizando como base os indicadores de desempenho propostos no PMSB ou 

aqueles adotados por órgãos oficiais do governo; 

O sistema de monitoramento da implantação das políticas públicas e a sistemática de 

acompanhamento pelos gestores é necessidade crucial e urgente, visando o aumento da 

eficiência e da eficácia dos investimentos e programas governamentais. 

A avaliação de resultados passa a ser, portanto, peça fundamental na condução da 

política de saneamento, essencial para a tomada de decisões. Durante o processo de 

avaliação o desempenho dos serviços contratados, concedidos ou público.  

Sendo a avaliação uma forma de mensurar o desempenho dos programas, projetos e 

ações, é necessário definir medidas para a aferição dos resultados obtidos. Elas são 

denominadas de instrumentos para monitoramento. 

A escolha dos indicadores e os critérios a serem utilizados dependem dos aspectos 

que se deseja privilegiar na avaliação, contudo, os que serão utilizados para realizar o 

monitoramento em Campo Largo são: 

 Eficiência — termo econômico que significa a menor relação custo/benefício 

possível para o alcance dos objetivos estabelecidos; 

 Eficácia — medida do grau em que o programa atinge os seus objetivos e 

metas; 

 Impacto de resultados (ou efetividade) — indica se o projeto tem efeitos 

(positivos), em termos técnicos, econômicos, socioculturais, institucionais e 

ambientais; 

 Sustentabilidade — mede a capacidade de continuidade dos efeitos benéficos; 

 Satisfação do beneficiário — avalia a atitude do usuário em relação à qualidade 

do atendimento e dos serviços prestados; 

 Equidade — procura avaliar o grau em que os benefícios de um programa estão 

sendo distribuídos de maneira justa e compatível com as necessidades do 

segmento social. 

Como modelo para os objetivos e ações do PMSB pode se adotar o método de 

gerenciamento do Ciclo Planejamento, Desenvolvimento, Acompanhamento e Controle 

(PDAC), conforme figura abaixo:  
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Figura 9.1 – Gerenciamento pelo Ciclo PDAC. 

 
          Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

9.1.1 Definição dos Indicadores 

A seleção das ações e dos indicadores é elemento fundamental na avaliação dos 

impactos e na aferição dos resultados. O modelo mais tradicional de aferição tem como 

propósito medir o grau de êxito que um programa obtém com relação ao alcance de metas 

previamente estabelecidas. 

A avaliação de impacto procura identificar os efeitos produzidos sobre uma 

determinada população dos programas e metas estabelecidos. Busca-se verificar não apenas 

se as atividades previstas foram executadas, como também se os resultados finais que se 

esperavam foram igualmente alcançados.  

O foco pretendido é, em última análise, detectar mudanças nas condições de vida da 

população ou de uma comunidade específica, como resultado de um programa e em que 

medida as mudanças ocorreram na direção desejada. 

Para a avaliação e mensuração dos resultados foram inseridos dois elementos 

fundamentais: os indicadores de desempenho, com base nos indicadores do Sistema 

Nacional de Informação Sobre Saneamento (SNIS), quando existentes, e o método de 

avaliação conforme pode-se observar nas tabelas síntese apresentadas a seguir. Em virtude 

da natureza do indicador, o aumento ou diminuição do mesmo indicará se a avaliação do 

objetivo é avaliada como positiva ou negativa. 

Cabe ressaltar que os objetivos enumerados nas tabelas se referem aos mesmos 

objetivos almejados nos produtos Prognósticos e Alternativas Para Universalização e 

Programas, Projeto e Ações, para os quais estão sendo definidos seus respectivos 

indicadores. 
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Tabela 9.1 – Síntese da avaliação do setor de Sistema de Abastecimento de Água “A”. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVOS 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

PARA MAXIMIZAÇÃO DAS 
AÇÕES 

CONTROLE SOCIAL INDICADORES AVALIAÇÃO 

1. Realizar melhorias no serviço e 
atendimento da demanda atual e 
projetada para o horizonte de 20 anos. 

Buscar o cumprimento das 
cláusulas contratuais, a fim de que 
sejam investidos recursos no 
sistema de abastecimento de água 
para que sejam realizadas as 
melhorias. 

Publicação semestral do 
planejamento e das ações 
executadas pela 
SANEPAR. Criar canal de 
comunicação entre 
gestores do sistema, 
Poder Público e usuários. 

1. Índice de Perdas na Distribuição 
(IN049) = Volume de água (produzido 
(AG006) + tratado importado (AG018) 
+Trat. Importado-de Serviço (AG024)) 
- Volume de Água Consumido 
(AG010) / Volume de Água (Produzido 
(AG018) + Trat. Importado (AG018) - 
de Serviço (AG024). 2. Despesa Total 
com os Serviços por m³ faturado 
(IN003). 
3. Indicador de Desempenho 
Financeiro (IN012) = Receita 
Operacional (Água + Esgoto) / 
Despesas Totais com os Serviços. 

 

Análise dos indicadores 1 e 2 

= avaliação positiva 

=avaliação negativa 

Análise do indicador 3 

= avaliação positiva 

= avaliação negativa 

2. Executar a reestruturação da Vigilância 
Sanitária, com o intuito de fomentar a 
plenitude das ações desse órgão, visando 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários 
decorrentes dos serviços de saneamento 
básico. 

Fortalecimento institucional entre 
Vigilância Sanitária (VISA), 
Prefeitura Municipal e SANEPAR. 

Divulgação de relatório 
trimestral contendo os 
resultados das análises de 
água. 

1. Incidência de Análises 
Insatisfatórias = (nº de análises 
insatisfatórias / nº de análises totais) * 
100. 

 

Análise do indicador 

= avaliação positiva 

= avaliação negativa 

3. Verificar qualidade da água distribuída, 
estando em conformidade com os padrões 
exigidos na Portaria nº 2.914/2011 através 
do número correto de análises e da 
realização dos procedimentos necessários 
para enquadrar a água nos padrões de 
potabilidade para consumo humano. 

Fortalecimento entre os 
departamentos da VISA. 

Divulgação de relatório 
trimestral contendo os 
resultados das análises de 
água. 

1. Incidência de Análises 
Insatisfatórias = (nº de análises 
insatisfatórias / nº de análises totais) * 
100. 

 

Análise do indicador 

= avaliação positiva 

= avaliação negativa 

4. Capacitar o quadro técnico da 
concessionária para a prestação dos 
serviços no município. 

Definição de cláusula para o 
contrato de concessão referente ao 
número mínimo de funcionários da 
concessionária do serviço para 
atender o Município de Campo 
Largo. 

Publicação anual de 
relatório contendo os 
profissionais técnicos da 
concessionária do serviço 
e seus respectivos locais 
de trabalho. 

Índice de Produtividade: 
Empregados Próprios por Mil 
Ligações de Água (IN 045) = 
Quantidade Total de Empregados 
Próprios / Quantidade de Ligações 
ativas de Água. 

 

Análise do indicador 

= avaliação positiva 

= avaliação negativa 

Fonte: SNIS (2013). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 



  
 
 

 
 
DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 

678 

Tabela 9.2 – Síntese da avaliação do setor de Sistema de Abastecimento de Água “B”. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

OBJETIVOS 
INSTRUMENTOS DE 

GESTÃO PARA 
MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES 

CONTROLE SOCIAL INDICADORES AVALIAÇÃO 

5. Apoio técnico e melhorias para os 
sistemas de abastecimento de água 
independentes das comunidades rurais. 

Fortalecimento institucional entre 
VISA, EMATER, IAP, Instituto das 
Águas, instituições de ensino 
superior e Comitês de Bacias 
Hidrográficas. 

Publicação trimestral de 
relatório sobre as análises 
de água. 

1. Incidência de Análises 
Insatisfatórias = (nº de análises 
insatisfatórias / nº de análises totais) * 
100. 

 

Análise do indicador 

= avaliação positiva 

= avaliação negativa 

6. Ampliar sistema de captação e 
reservação da sede urbana; 
7. Ampliar sistema de captação e 
reservação; 
8. Ampliar sistema de captação e 
reservação; 
9. Sistema de abastecimento de água. 

Definição de critérios técnicos 
para a seleção dos responsáveis 
pela administração e operação 
dos sistemas nos distritos, 
considerando o conhecimento 
técnico e habilidades dos 
interessados. 

Promover a participação da 
população dos Distritos para 
a seleção dos responsáveis 
pela administração e 
operação dos sistemas. 
Criar mecanismos de 
divulgação com o intuito de 
informar para a população o 
estado dos sistemas de 
abastecimento de água dos 
Distritos. 

Percentual de Distritos com Sistema 
de Abastecimento de Água 
Devidamente Regulamentado = Nº de 
Distritos com Sistema de Abastecimento 
de Água Regulamentados / Total de 
Distritos *100. 

 

Análise do indicador 

= avaliação positiva 

= avaliação negativa 

Fonte: SNIS (2013). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 9.3 - Síntese da avaliação do setor de Esgotamento Sanitário “A”. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVOS 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

PARA MAXIMIZAÇÃO DAS 
AÇÕES 

CONTROLE SOCIAL INDICADORES AVALIAÇÃO 

1. Otimização do sistema de esgotamento 
sanitário. 

1. Definição de objetivos e obrigações da 
concessionária no contrato de concessão 
dos serviços de coleta e tratamento de 
esgoto, com a estipulação de metas, 
prazos e punições em caso de não 
cumprimento das mesmas.  
Fortalecer as ações do Departamento 
Técnico de Saneamento, com o objetivo 
de fiscalizar a ampliação da coleta e 
tratamento dos esgotos. 3. Implantar 
sistemas de wetlands na área rural em 
localidades específicas. 

1.Divulgação do andamento das 
obras de ampliação da rede de 
coleta de esgotos, assim como 
a divulgação do índice de coleta 
e tratamento dos esgotos 
gerados.  
2.Apresentarmos resultados 
obtidos com o tratamento por 
meio dos wetlands. 

1. Índice de Esgoto Tratado Referido 
à Água Consumida (IN046) = Vol. de 
Esgoto Tratado / Vol. De Água 
Consumido - Vol. De Água Tratado 
Exportado. 
2. Indicador de implantação do PMSB 
(avaliação por Metas). 
3. Apresentar o resultado das 
análises de entrada nos wetlands e 
saída dos efluentes.  

 

Análise do indicador 

= avaliação positiva 

= avaliação negativa 

2. Ampliar o controle de sistemas de 
esgotamento sanitário da área rural e 
urbana. 

Criação de cláusula contratual para que a 
concessionária do serviço efetue a 
fiscalização dos sistemas individuais e 
fortalecimento institucional entre a VISA, 
SANEPAR e Prefeitura Municipal.  

Publicação semestral sobre as 
ações executadas e o índice de 
fossas sépticas existentes.  

Cobertura Por Fossas Sépticas = 
(Número de imóveis visitados x 100 ) / 
Número Total de Imóveis Edificados na 
Área de Abrangência. 
 

 

Análise do indicador 

 = avaliação positiva 

  = avaliação negativa 

3. Realizar o controle social das áreas 
atendidas pelo sistema. 

Aplicar questionários com pesquisa de 
satisfação dos clientes.  

 
Divulgar anualmente o 
resultado da pesquisa de 
satisfação dos clientes em 
relação ao serviço oferecido. 

 

Verificar a quantidade de ligações 
existentes (ES002) em relação a 
porcentagem do índice de satisfação.  

 

Análise do indicador 

= avaliação positiva 

= avaliação negativa 

4. Atingir a universalização através da 
implantação e/ou ampliação de sistema 
de coleta e tratamento de esgoto da 
população urbana. 

Fortalecer as ações entre a SANEPAR, 
Prefeitura Municipal e VISA, com o 
objetivo de ampliar e fiscalizar a coleta e 
tratamento dos esgotos. 

Divulgação do andamento das 
obras de ampliação da rede de 
coleta de esgotos, assim como 
a divulgação do índice de coleta 
e tratamento dos esgotos 
gerados.  

1. Índice de Coleta de Esgoto (IN015) 
= Vol. De Esgoto Coletado / Vol. De 
Água Consumido - Vol. de Água Tratado 
Exportado.  
2. Cobertura pela rede coletora (CBE) 
= Número de imóveis ligados a rede / 
número total de imóveis edificados na 
área de prestação. 
3. Indicador de implantação do PMSB 
(avaliação por Metas). 

 

Análise do indicador 

= avaliação positiva 

= avaliação negativa 

Fonte: SNIS (2013). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 9.4 - Síntese da avaliação do setor de Esgotamento Sanitário “B”. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

OBJETIVOS 
INSTRUMENTOS DE 

GESTÃO PARA 
MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES 

CONTROLE SOCIAL INDICADORES AVALIAÇÃO 

5, 6, 7 e 8. Diante da inexistência de sistema 
coletivo de esgotamento sanitário, a 
administração municipal, juntamente com 
SANEPAR, deve prover a elaboração de projetos 
e posterior execução, visando à instalação de 
rede coletiva de esgoto que atenda toda a 
população da sede urbana dos distritos de 
Bateias, Ferraria, São Silvestre e Três Córregos. 

Definição de critérios técnicos para a 
seleção dos responsáveis pela 
instalação, administração e operação 
dos sistemas nos distritos, 
considerando o conhecimento técnico 
e habilidades dos interessados. 

Promover a participação da 
população dos Distritos para a 
seleção dos responsáveis pela 
administração e operação dos 
sistemas que serão instalados. 
Criar mecanismos de 
divulgação com o intuito de 
informar para a população o 
estado da situação do 
esgotamento sanitário nos 
distritos. 

Indicador de implantação do PMSB 
(avaliação por Metas) - Percentual de 
distritos com Sistema de 
Esgotamento Sanitário = Nº de 
Distritos com Sistema de Esgotamento 
Sanitário / Total de Distritos *100. 

 

Análise do indicador 

= avaliação positiva 

= avaliação negativa 

Fonte: SNIS (2013). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015.
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Tabela 9.5 – Síntese da avaliação do setor do Sistema de gerenciamento de resíduos sólidos e limpeza pública “A”. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 3 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 

OBJETIVOS 
INSTRUMENTOS DE 

GESTÃO PARA 
MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES 

CONTROLE SOCIAL INDICADORES AVALIAÇÃO 

1. Revisar o Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos. 

1. Contratar empresa especializada 
para revisar o Plano de 
Gerenciamento Integrado dos 
Resíduos Sólidos.  
. 

1. Divulgar a realização do 
processo licitatório.  

  

1. Publicação em Diário Oficial. 

  

 
Análise dos indicadores 
 
Publicar = avaliação positiva 
Não publicar = avaliação 
negativa 

 

2. Melhorar a gestão dos resíduos sólidos 
domiciliares para a abranger a área rural do 
Município de Campo Largo. 

1. Fortalecimento institucional entre a 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SMMA) e líderes 
comunitários para atendimento pelo 
serviço de coleta convencional. 2. 
Fortalecimento institucional entre os 
Professores e líderes comunitários 
para auxiliar no processo de 
capacitação e sensibilização, a fim de 
destinar corretamente os resíduos.  

Criar e manter canal de 
comunicação entre os gestores e 
usuários do sistema. Intensificar a 
divulgação das rotas e do 
cronograma da coleta.  

Índice de atendimento População total 
(População total Ge001)  

 

Análise do indicador 

= avaliação positiva 

= avaliação negativa 

3. Realizar estudo técnico da área do Aterro 
do Boi Carrero para aferição dos impactos 
ambientais. 

1. Elaborar estudo ambiental para a 
área do Aterro do Boi Carrero. 
  

Realizar a divulgação do processo 
licitatório para contratação de 
empresa especializada e divulgar 
as ações realizadas.  

1. Avaliar a qualidade da água, solo e 
ar da área. 

 

Análise do indicador 

= avaliação positiva 

= avaliação negativa 

4. Atender toda a população urbana e rural 
com serviço de coleta de materiais recicláveis, 
estabelecendo rotas de coleta que sejam 
suficientes. 

1. Fortalecimento institucional entre a 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SMMA) e líderes 
comunitários para atendimento da 
área rural pelo serviço de coleta 
convencional. 2. Fortalecimento 
institucional entre SMMA e 
instituições de ensino superior para 
auxiliar no processo de capacitação e 
sensibilização, a fim de destinar 
corretamente os resíduos.  

Criar e manter canal de 
comunicação entre os gestores e 
usuários do sistema. Intensificar a 
divulgação das rotas e do 
cronograma da coleta.  

Índice de atendimento na área rural = 
População rural atendida (Co147) / 
População rural total (População total 
Ge001 - População urbana Ge002). 

 

Análise do indicador 

= avaliação positiva 

= avaliação negativa 

Fonte: SNIS (2013). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Tabela 9.6 – Síntese da avaliação do setor do Sistema de gerenciamento de resíduos sólidos e limpeza pública “B”. 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 3 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 

OBJETIVOS 
INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

PARA MAXIMIZAÇÃO DAS 
AÇÕES 

CONTROLE SOCIAL INDICADORES AVALIAÇÃO 

5. Reestruturação do sistema tarifário do 
serviço de coleta de resíduos de Campo 
Largo, para que seja garantida a 
sustentabilidade dos serviços, conforme prevê 
a Política Nacional de Saneamento Básico, Lei 
n.º 11.445 de 2007 

 

Realização de palestras em todo o 
município para sensibilizar a 
população sobre a problemática 
existente em Campo Largo e 
conscientiza-la sobre a necessidade 
de obter um sistema sustentável. 

Publicação semestral sobre receitas 
e tarifas do serviço de limpeza 
urbana e gerenciamento dos 
resíduos. 

Autossuficiência da Prefeitura com o 
manejo dos resíduos sólidos (I005) = 
Receita arrecadada com manejo de 
resíduos sólidos (Fn222 x 100) / 
Despesas total da Prefeitura com 
manejo de resíduos sólidos (Fn218 + 
Fn219). 

 

Análise do indicador 

= avaliação positiva 

= avaliação negativa 

6. Criar programas e projetos de Educação 
Ambiental para conscientizar a população 
sobre a devida importância de segregar e dar 
a destinação final adequada aos resíduos; 

 

Fortalecimento institucional entre o 
setor privado, consumidores e a 
gestão pública para estabelecer 
mecanismos que intensifiquem a 
prática da Educação Ambiental, a fim 
de conscientizar a população sobre a 
necessidade de segregar seus 
resíduos e a dar destinação final 
adequada.  

Realização de palestras para 
conscientizar a população e coletar 
informações/opiniões sobre o tema.  

1. Coleta de resíduos (segregados 
por tipos) - Volume/ton. de resíduos 
especiais recolhido por mês. 

 

Análise dos indicadores 

 = avaliação positiva 

= avaliação negativa 

 

Fonte: SNIS (2013). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015.  
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Tabela 9.7 - Síntese da avaliação do setor de Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Fonte: SNIS (2013). Org.: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015.  
 

 

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

SETOR 4 DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

OBJETIVOS 
INSTRUMENTOS DE 

GESTÃO PARA 
MAXIMIZAÇÃO DAS AÇÕES 

CONTROLE SOCIAL INDICADORES AVALIAÇÃO 

 
1. Realizar o mapeamento de todo 

o sistema de drenagem do 
município. 

Busca de recursos estaduais, federais 
e/ou financiamentos de bancos 
nacionais ou internacionais. 

1. Publicação anual de relatório 
sobre o planejamento e ações 
executadas para melhorias nos 
sistemas de macro e 
microdrenagem.  
2. Criar e manter canal de 
comunicação para registrar 
ocorrências e receber solicitações 
para manutenção dos 
equipamentos componentes do 
sistema. 

1. Nº de ocorrências de 
enchentes/inundações com danos 
(ocorrência/ano) = Nº de ocorrências 
com danos/período de tempo 
analisado. 
2. Existência de rede de drenagem = 
área mapeada (km²)/superfície do 
município (km²) 

 

Análise dos indicadores 1 e 

2 

= avaliação positiva 

= avaliação negativa 

 
2. Elaborar Plano Diretor de Macro 

e Microdrenagem Urbana 
(PDMM) e Plano de Recursos 
Hídricos para o Município de 
Campo Largo. 

Busca de recursos estaduais, federais 
e/ou financiamentos de bancos 
nacionais ou internacionais. 

1. Realizar processo licitatório.  
2. Divulgar em Diário Oficial a 
publicação do processo licitatório. 

1 e 2. Publicação em Diário Oficial. 

 
Análise dos indicadores  

1 e 2 
 
Publicar = avaliação positiva 
 
Não realizar no prazo previsto 
= avaliação negativa 

 

 

3. Criar mecanismos municipais 
referentes à drenagem em lotes 
e loteamentos. 

Realização de audiências públicas em 
todo o município para sensibilizar a 
população sobre a problemática 
existente em Campo Largo e 
conscientiza-la sobre a necessidade 
de obter um sistema sustentável. 

Publicação semestral sobre 
receitas e tarifas do drenagem e 
manejo das águas pluviais. 

Autossuficiência da Prefeitura com o 
manejo e manejo das águas pluviais 
= Receita arrecadada com a tarifa de 
drenagem (Receita x100) / Despesas 
total da Prefeitura com manejo das 
aguas pluviais). 

 

Análise do indicador 

= avaliação positiva 

= avaliação negativa 
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9.1.2 Determinação dos Valores dos Indicadores e Definição dos Padrões e 

Níveis de Qualidade  

O PMSB é uma ferramenta de gestão da administração pública, por essa razão é 

importante que todos os agentes envolvidos (administradores públicos, concessionárias, 

associações, empresas e a sociedade em geral) conheçam os seus objetivos e discuta suas 

diretrizes e programas.  

É de competência da administração pública o acompanhamento da execução, avaliar 

e exigir a sua máxima efetividade, garantindo o princípio da isonomia e imparcialidade. 

Os instrumentos de avaliação e o monitoramento possuem um papel fundamental 

como ferramentas de gestão e de garantia da sustentabilidade e efetividade do referido Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Campo Largo.  

A avaliação pode ser definida como a prática de atribuir valor a ações previamente 

planejadas. No que tange à avaliação de projetos, programas e políticas de governo, a 

atividade tem como objetivo maximizar a eficácia dos programas na obtenção dos seus fins e 

a eficiência na alocação de recursos para a consecução dos mesmos. É uma ferramenta de 

caráter gerencial que contribui para integrar as atividades do ciclo de gestão pública devendo, 

portanto, estar presente, como componente estratégico, desde o planejamento e formulação 

de uma ação, sua implementação até as decisões sobre sua manutenção, aperfeiçoamento, 

mudança de rumo ou interrupção, indo até o controle. 

Quanto ao monitoramento, trata-se da utilização de um conjunto de estratégias 

destinadas a realizar o acompanhamento de uma política, programa ou projeto. É uma 

ferramenta utilizada para intervir no curso de um programa, corrigindo sua concepção. É o 

acompanhamento contínuo dos processos, produtos, resultados e os impactos das ações 

realizadas. O monitoramento permite identificar as vantagens e os pontos frágeis na execução 

de um programa e efetuar os ajustes necessários à maximização dos seus resultados e 

impactos. 

Para tanto, apresenta-se em continuação os indicadores propostos para verificação e 

acompanhamento das ações do PMSB.  

 

9.1.2.1 Sistema de Abastecimento de Água 

O monitoramento dos indicadores referentes ao abastecimento de água e 

esgotamento sanitário é de competência da SANEPAR, enquanto concessionária e operadora 

dos sistemas. 

A seguir, serão apresentados os indicadores para acompanhamento do avanço das 

ações definidas para a melhoria dos sistemas de água e esgoto. 
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As ações previstas no Plano diferem em relação a situação dos domicílios a serem 

atendidos em urbanos ou rurais. 

 

9.1.2.1.1 Sede urbana e Distritos 

 

A eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB voltadas à universalização e 

melhorias do abastecimento público nestas áreas serão avaliados com base nos seguintes 

índices e valores: 

 Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água (CBA); 

 Índice de Continuidade do Abastecimento de Água (ICA); 

 Índice de Perdas no Sistema de Distribuição (IPD); 

 Índice de Qualidade da Água Distribuída (IQAD). 

A CBA de água é o indicador utilizado para verificar se os requisitos da generalidade 

estão sendo respeitados na prestação do serviço de abastecimento de água.  

Este indicador não deve ser analisado isoladamente, pois o fato de um imóvel estar 

conectado à rede pública de abastecimento não garante que o usuário esteja plenamente 

atendido. Este índice deve, portanto, sempre ser considerado em conjunto com dois outros, o 

IQAD e o ICA, pois assim pode-se considerar que a ligação do usuário é adequadamente 

suprida com água potável na quantidade e qualidade requeridas.  

A cobertura pela rede distribuidora de água será apurada pela seguinte expressão: 

CBA = (NIL x 100) / NTE   

Onde 

- CBA = Cobertura do Sistema de Abastecimento pela rede de distribuição de água, 

em percentagem; 

- NIL = Número de Imóveis Ligados à rede de distribuição de água; 

- NTE = Número de imóveis edificados na área de prestação. 

 

A tabela seguir apresenta os níveis de classificação. Considera-se que o serviço 

adequado de cobertura deve ser superior a 95%. 

Tabela 9.8 – Classificação da Cobertura do Sistema de Abastecimento de Água. 

Cobertura Classificação 

Menor que 80% Insatisfatório 

Entre 80% a 95% Satisfatório 

Maior ou igual a 95% Adequado 

 

O Índice de Continuidade do Abastecimento de Água verifica o atendimento ao 

requisito da continuidade dos serviços prestados. Este indicador é determinado conforme as 
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regras fixadas, estabelecendo um parâmetro objetivo de análise para verificação do nível de 

prestação dos serviços. O ICA avalia as expectativas dos usuários quanto ao nível de 

disponibilidade de água em seu imóvel e, por conseguinte, o percentual de falhas por eles 

aceito.  

Para aferir o valor do ICA deverão ser quantificadas as reclamações (confirmadas) dos 

usuários e registradas as pressões em pontos da rede distribuidora onde haja a indicação 

técnica de possível deficiência de abastecimento. A determinação desses pontos será feita 

pelo ente regulador e/ou fiscalizador, devendo ser representativa e abranger todos os setores 

de abastecimento.  

A metodologia mais adequada para a coleta e registro sistemático das informações 

dos níveis dos reservatórios e das pressões na rede de distribuição será estabelecida 

previamente ou, alternativamente, proposta pelo operador, desde que atenda às exigências 

técnicas de apuração do ICA, a critério do ente regulador e/ou fiscalizador. 

O ICA será calculado através da seguinte expressão: 

 

ICA – [(TPM8 x 100) / NPM x TTA]  x 0,4 + [(1 – n.º de reclamações confirmadas / n.º de 

ligações)] x 0,6 

 

Onde: 

- ICA = índice de continuidade do abastecimento de água, em porcentagem (%); 

- TTA = tempo total da apuração, que é o tempo total, em horas, decorrido entre o 

início e o término de um determinado período de apuração. Os períodos de apuração poderão 

ser de um dia, uma semana, um mês ou um ano; 

- TPM8 = Somatória dos tempos em que as pressões medidas pelos registradores 

instalados em pontos da rede apresentaram valores superiores a 8 metros de coluna d'água; 

- NPM = número de pontos de medida, que é o número total dos pontos de medida 

utilizados no período de apuração, assim entendidos os pontos de medição de nível de 

reservatório e os de medição de pressão na rede de distribuição.  

Os valores do ICA para o sistema de abastecimento como um todo, calculado para os 

últimos 12 (doze) meses, caracterizam o nível de continuidade do abastecimento classificado 

conforme a Tabela 1.9.  
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Tabela 9.9 – Classificação do Índice de Continuidade de Água. 

Valor do ICA Classificação 

Menor que 95% Intermitente 

Entre 95% a 98% Irregular 

Superior a 98% Satisfatório 

 

O Índice de Perdas no Sistema de Distribuição deve ser determinado e controlado para 

verificação da eficiência do sistema de controle operacional implantado, e garantir que o 

desperdício dos recursos naturais seja o menor possível. Tal condição, além de colaborar 

para a preservação dos recursos naturais, tem reflexos diretos sobre os custos de operação 

e investimentos do sistema de abastecimento, e, consequentemente, sobre as tarifas, 

ajudando a garantir o cumprimento do requisito da modicidade das tarifas. 

O índice de perdas de água no sistema de distribuição será calculado pela seguinte 

expressão: 

 

IPD = (VLP – VAF) x 100 VLP 

 

Onde: 

- IPD = índice de perdas de água no sistema de distribuição (%); 

- VLP = volume de água disponibilizado, em metros cúbicos; 

- VAF = volume de água fornecido, resultante da leitura dos micromedidores e do 

volume estimado das ligações que não os possuam; o volume estimado consumido de uma 

ligação sem hidrômetro será a média do consumo das ligações com hidrômetro da mesma 

categoria de uso. 

A tabela a seguir apresenta a classificação do IPD, sendo considerado plausível a 

perda mensal igual ou inferior a 25%. 

 

Tabela 9.10 – Classificação do Índice de Perdas de Água no Sistema de Distribuição. 

Valor do IPD Classificação 

Acima de 40% Insatisfatório 

Entre 30% a 25% Regular 

Abaixo de 25% Adequado 

 

O sistema de abastecimento de água, em condições normais de funcionamento, 

deverá assegurar o fornecimento da água demandada pelos usuários do sistema, garantindo 

o padrão de potabilidade estabelecido na Portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde. A 

qualidade da água será medida pelo Índice de Qualidade da Água Distribuída. 

Este índice procura identificar, de maneira objetiva, a qualidade da água distribuída à 

população. Em sua determinação são levados em conta os parâmetros mais importantes de 
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avaliação da qualidade da água, que dependem, não apenas da qualidade intrínseca das 

águas dos mananciais, mas, fundamentalmente, de uma operação correta, tanto do sistema 

produtor quanto do sistema de distribuição. O índice é calculado a partir de princípios 

estatísticos que privilegiam a regularidade da qualidade da água distribuída, sendo o valor 

final do índice pouco afetado por resultados que apresentem pequenos desvios em relação 

aos limites fixados. 

A frequência de apuração do IQAD será mensal, utilizando os resultados das análises 

efetuadas no trimestre anterior. Para apuração do IQAD, o sistema de controle da qualidade 

da água a ser implantado pelo operador deverá incluir um sistema de coleta de amostras e de 

execução de análises laboratoriais que permita o levantamento dos dados necessários, além 

de atender à legislação vigente.  

O IQAD é calculado como a média ponderada das probabilidades de atendimento de 

condição exigida de cada um dos parâmetros constantes na Tabela 1.11 que se segue, 

considerados os respectivos pesos. 

 

Tabela 9.11 – Pesos do ÍQAD. 

Parâmetro Símbolo Condição Exigida Peso 

Turbidez TB Entre 0 e 5 U.T. (unidade de turbidez) 0,2 

Cloro Residual Livre CRL Entre 0,2 e 2,0 mg/l 0,25 

PH pH Entre 6 e 9,5 0,1 

Fluoreto FLR Entre 0,6 e 0,8 mg/l 0,15 

Bacteriologia BAC Menor que 1,0 (uma) UFC/100 ml 0,3 

 

A probabilidade de atendimento de cada um dos parâmetros do quadro será obtida, 

exceto no que diz respeito à bacteriologia, através da teoria da distribuição normal ou de 

Gauss. No caso da bacteriologia, será utilizada a frequência relativa entre o número de 

amostras potáveis e o número de amostras analisadas. 

Determinada a probabilidade de atendimento para cada parâmetro, o IQAD será obtido 

através da seguinte expressão: 

 

IQAD = 0,20 x P (TB) + 0,25 x P (CRL) + 0,10 x P (PH) + 0,10 x P (FRL) + 0,35 

(BAC) 

 

Onde:  

- P (TB) = probabilidade de seja atendida a condição exigida para a turbidez; 

- P (CRL) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o cloro 

residual; 

- P (PH) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para o pH; 
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- P (FLR) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para os fluoretos; 

- P (BAC) = probabilidade de que seja atendida a condição exigida para bacteriologia. 

A apuração do IQAD não isenta o operador de suas responsabilidades em relação a 

outros órgãos fiscalizadores e atendimento à legislação vigente. A qualidade da água será 

classificada de acordo com a média dos valores de IQAD das últimas 3 apurações, segundo 

a Tabela 1.11.  

 

Tabela 9.12 – Classificação do Índice de Qualidade de Água Distribuída. 

Valor do IQAD Classificação 

Menor que 80% Ruim 

≥ 80% a < 90% Regular 

≥ 90% e < 95% Bom 

≥ 95% Ótimo 

 

A água distribuída será considerada adequada se a média dos IQAD's apurados no 

período considerado for igual ou superior a 90% (conceito “bom”), não devendo ocorrer 

nenhum valor mensal inferior a 80% (conceito “ruim”). 

 

9.1.2.1.2 Área rural  

 

A eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB voltadas ao abastecimento nas 

áreas rurais serão avaliados com base no índice técnico de qualidade de água distribuída. 

Para aferir o IQDA são adotados os mesmos parâmetros utilizados na área urbana, 

supracitado.  

 

9.1.2.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 

O monitoramento e a avaliação do esgotamento sanitário de Campo Largo, também 

se difere em relação à situação dos domicílios, urbanos e rurais.  

9.1.2.2.1 Sede urbana e Distritos 

 

Para realizar o monitoramento e avaliação das ações relacionadas com o esgotamento 

sanitário, propõe-se os seguintes indicadores: 

- CBE: Cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário; 

- Eficiência da Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário; 

 IORD – Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares; 
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 IORC – Índice de Obstrução de Redes Coletoras; 

Para avaliar a CBE, é preciso aferir a área que possui rede coletora de esgoto, 

buscando o requisito de generalidade, atribuídos pela lei dos serviços considerados 

adequados. 

A cobertura pela rede coletora será calculada pela seguinte expressão: 

 

                                          CBE = (NIL x 100) / NTE 

 

Onde: 

- CBE = cobertura pela rede coletora de esgotos, em percentagem; 

- NIL = número de imóveis ligados à rede coletora de esgotos; 

- NTE = número total de imóveis edificados na área de prestação. 

Na determinação do número total de imóveis ligados à rede coletora de esgotos (NIL) 

não serão considerados os imóveis ligados a redes que não estejam conectadas a coletores 

tronco, interceptores ou outras tubulações que conduzam os esgotos a uma instalação 

adequada de tratamento. 

O nível de cobertura do sistema de esgotos sanitários será classificado conforme a 

Tabela 9.13. 

 
Tabela 9.13 – Classificação dos Serviços de Esgotamento Sanitário – CBE. 

Porcentagem de Cobertura Classificação do Serviço 

Menor que 60% Insatisfatório 

Maior ou igual a 60% e inferior a 80% Regular 

Maior ou igual a 80% e inferior a 95% Satisfatório 

Igual ou acima de 95% Adequado 

 

Para efeito deste regulamento, é considerado satisfatório se o sistema de esgotamento 

sanitários que apresentar cobertura igual ou superior a 80%. 

A Eficiência da Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário é medida pelo número 

de desobstrução de redes coletoras e ramais prediais que efetivamente forem realizadas por 

solicitações dos usuários. O operador deverá manter os registros adequados tanto das 

solicitações como dos serviços realizados.  

As causas da elevação do número de obstruções podem ter origem na operação 

inadequada da rede coletora, ou na utilização inadequada das instalações sanitárias pelos 

usuários. Entretanto, qualquer que seja a causa das obstruções, a responsabilidade pela 

redução dos índices será do operador, seja pela melhoria dos serviços de operação e 

manutenção da rede coletora, ou através de mecanismos de correção e campanhas 
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educativas por ele promovidos de modo a conscientizar os usuários do correto uso das 

instalações sanitárias de seus imóveis. 

O Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares (IORD) deverá ser apurado 

mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de ramais 

realizadas no período por solicitação dos usuários mais de 19 horas após a comunicação do 

problema e o número de imóveis ligados à rede, no primeiro dia do mês, multiplicada por 

10.000. 

 

                                         IORD = (QDR19 / NL) x 10.000 

 

Onde: 

- QDR19 = Quantidade de desobstruções de ramais realizadas no período por 

solicitação dos usuários mais de 19 horas após a comunicação do problema; 

- NL = Número de imóveis ligados à rede no primeiro dia do mês. 

O Índice de obstrução de redes coletoras (IORC) será apurado mensalmente e 

consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de redes coletoras realizadas por 

solicitação dos usuários mais de 19 horas após a comunicação do problema, e a extensão da 

mesma em quilômetros, no primeiro dia do mês, multiplicada por 1.000. 

 

                                       IORC = (QDC19 / ER) x 1.000 

 

Onde: 

- QDC19 = Quantidade de desobstruções de redes coletoras realizadas por solicitação 

dos usuários mais de 19 horas após a comunicação do problema; 

- ER = Extensão da rede coletora em quilômetros, no primeiro dia do mês. 

Enquanto existirem imóveis lançando águas pluviais na rede coletora de esgotos 

sanitários, e enquanto o operador não tiver efetivo poder de controle sobre tais casos, não 

serão considerados, para efeito de cálculo dos índices IORD e IORC, os casos de obstrução 

e extravasamento ocorridos durante e após 6 horas da ocorrência de chuvas. 

Para efeito deste plano o serviço de coleta dos esgotos sanitários é considerado 

eficiente e, portanto, adequado, se: 

- A média anual dos IORC, calculados mensalmente, for inferior a 20, podendo este 

valor ser ultrapassado desde que não ocorra em 2 meses consecutivos, nem em mais 

de 4 meses em um ano; 
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- Deve-se adotar como média do mês, a dos últimos 12 meses anteriores, para eliminar 

as discrepâncias provocadas por períodos de precipitação pluviométricas mais 

intensas. 

O índice de Conformidade das Análises de Esgoto (ICAE) visa a determinação da 

conformidade das análises realizadas nos efluentes das ETE do Município do Campo Largo 

em cumprimento da legislação vigente, a Resolução do CONAMA n.º 430/2011. Deve-se 

calcular este índice para cada uma das Estações de Tratamento de Efluente. 

Este índice será calculado com frequência mensal. O indicador geral será dado por: 

 

ICAE = Total de análises em conformidade com a legislação/ Total de análises 

realizadas 

 

Para avaliar os resultados desses indicadores, deverão ser avaliados se os efluentes 

lançados estão em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente, 

apresentados na tabela a seguir: 

 

Tabela 9.14 - Padrões para Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários. 

Padrão para Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos 

Variáveis Fisicoquímicas 
(Incluindo Nutrientes) 

Parâmetros 

Materiais flutuantes Visualmente ausentes. 

Temperatura 
< 40°C, sendo que a variação de temp. não pode 
ser superior a 3°C no limite da zona de mistura. 

Materiais sedimentáveis Até 1mL/L, em teste de 1 hora em cone Inmhoff. 

Óleos e graxas Até 100 mg/L 

DBO5,20°C 

Máximo 120 mg/L, somente por ser ultrapassado, 
no caso de efluente de sistema com eficiência de 
remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante 
estudo de autodepuração do corpo hídrico. 

pH Entre 5 e 9 

Fonte: CONAMA, 2011. 

 

Considera-se importante a melhoria contínua deste resultado, sendo que este indica a 

melhoria operacional do sistema. 

 

9.1.2.2.2 Área rural 

 

Para avaliar e monitorar as ações para o esgotamento sanitário nas áreas rurais, 

propõe-se a utilização do Índice de Cobertura por Fossas Sépticas e o Índice de Cobertura 

por Wetlands. 
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A Cobertura por Fossas Sépticas é o indicador a ser utilizado para verificar se os 

requisitos da generalidade serão respeitados na prestação do serviço de esgotamento 

sanitário na zona rural. 

A Cobertura por Fossas Sépticas será apurada pela expressão seguinte: 

 

                                 CPFS = (NV x 100 ) / NTE 

 

Onde: 

- CPFS = cobertura por Fossas Sépticas, em percentagem; 

- NV = número de imóveis visitados; 

- NTE = número total de imóveis edificados na área de abrangência; 

Para efeito de classificação, o nível de cobertura por fossas sépticas será avaliado 

conforme a Tabela 9.14. 

 
Tabela 9.15 – Classificação dos Índice de Cobertura por Fossas Sépticas. 

Porcentagem de Cobertura Classificação do Serviço 

Menor que 80% Insatisfatório 

Maior ou igual a 85% e inferior a 98% Satisfatório 

Maior ou igual a 98% Adequado 

 

Considera-se que o serviço é adequado se a porcentagem de cobertura for superior a 

98%. 

A Cobertura por Wetlands é o indicador a ser utilizado para verificar se as localidades 

que não possuem fossas sépticas estão ligadas a rede coletora que direciona o seu 

tratamento para o sistema de raízes. 

 

CW = NTE – CPFS 

 

Onde: 

- NTE = número total de imóveis edificados na área de prestação; 

- CPFS = cobertura por Fossas Sépticas. . 

O nível de cobertura do sistema de wetlands será classificado conforme a Tabela 9.16. 

 
Tabela 9.16 - Classificação dos Serviços de Esgotamento Sanitário – CW. 

Porcentagem de Cobertura Classificação do Serviço 

Menor que 60% Insatisfatório 

Maior ou igual a 60% e inferior a 80% Regular 

Maior ou igual a 80% e inferior a 95% Satisfatório 

Igual ou acima de 95% Adequado 
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Para efeito deste regulamento, é considerado satisfatório se o sistema de esgotamento 

sanitários que apresentar cobertura igual ou superior a 80%. 

 

9.1.2.3 Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana 

Para o planejamento das ações e modificações no sistema de gerenciamento de 

resíduos sólidos e limpeza urbana, recomenda-se que o acompanhamento das atividades e 

serviços utilize indicadores que permitam uma avaliação simples e objetiva do desempenho 

dos serviços de resíduos sólidos. 

Neste item são apresentados os indicadores de desempenho relacionados aos 

resíduos sólidos no Município de Campo Largo. 

O Índice de Cobertura do Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (ICCRS) 

apresenta a abrangência que o sistema de coleta de resíduos possui, ele é medido através 

da verificação da porcentagem da população total do município que possui acesso a esse tipo 

de serviço. 

 ICRS (%) = População atendida pela coleta regular de RSU (hab. / População 

total do município (hab.) 

Tabela 9.17 – Classificação dos Índice de Cobertura do Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos 
Urbanos. 

Porcentagem de ICRS Classificação do Serviço 

Menor que 80% Insatisfatório 

Maior ou igual a 85% e inferior a 98% Satisfatório 

Maior ou superior a 98% Adequado 

 

Considera-se que o serviço é adequado se o índice da população atendida pela 

cobertura do Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos for igual ou maior que 98%. 

O Índice de Cobertura do Sistema de Coleta Seletiva (ICCS) é calculado de forma 

similar ao ICRS, mas relativo somente à coleta dos resíduos da coleta seletiva. 

 ICCS (%) = População atendida pela coleta seletiva (%) / População total do 

município (hab.) 

 

Tabela 9.18 – Classificação dos Índice de Cobertura do Sistema de Coleta Seletiva. 

Porcentagem de ICCS Classificação do Serviço 

Menor que 80% Insatisfatório 

Maior ou igual a 85% e inferior a 98% Satisfatório 

Maior ou superior a 98% Adequado 

 

O serviço é adequado se o índice de população atendida pela coleta seletiva for maior 

ou igual a 98%. 
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Para medir o número de catadores incluídos no sistema de coleta de materiais 

recicláveis, deverá ser medido o número de catadores cadastrados em relação ao número de 

catadores existentes na cidade.  

 NC (%) = Número de catadores incluídos no sistema de coleta seletiva / Número 

total de catadores da cidade 

Quanto maior for o percentual de catadores de materiais recicláveis, maior é a 

organização do município com relação aos catadores e associações. Não existe uma 

porcentagem adequada para o município, o ideal é que o índice cresça à medida que o serviço 

de coleta de materiais recicláveis aumente.  

O Vínculo Percentual Contratual de Organizações é o vínculo entre poder público e as 

organizações (associações e cooperativas). Este indicador requer um cadastramento de todas 

as organizações. 

VPCO (%) = Número de organizações que tem vínculo contratual com a 

Prefeitura / Total de organizações presentes na cidade 

 

Quanto maior for o percentual, facilita os trâmites burocráticos, as documentações e 

administração do negócio, melhorando a renda das organizações e contribuindo com a 

sociedade em geral. 

O Índice de Geração per capita de Resíduos Sólidos Urbanos representa a geração 

média de massa de resíduos sólidos por habitante. Esse índice é importante, pois mede a 

eficácia das políticas de consumo consciente adotadas no município ao longo do horizonte de 

projeto do Plano. 

IGRS (kg/hab. dia) = Quantidade de RSU coletados (kg/dia) / População 

atendida pela coleta regular (hab.) 

 
Tabela 9.19 – Classificação do Índice de Geração per capita de Resíduos Sólidos. 

Porcentagem de IGRS Classificação do Serviço 

Menor que 1 kg/hab./dia Insatisfatório 

Maior ou igual a 1 kg/hab./dia e inferior a 1,5 
kg/hab./dia 

Satisfatório 

Maior ou superior a 1,5 kg/hab./dia Adequado 

 

O Índice de Geração per capita de Resíduos Recicláveis é Calculado de forma similar 

ao IGRS, mas relativo somente à coleta dos resíduos da coleta seletiva. 

 

IGRR (kg/hab. dia) = Quantidade de resíduos recicláveis coletados (kg/dia) / 

População atendida pela coleta seletiva (hab.) 
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Tabela 9.20 – Classificação do Índice de Geração per capita de Resíduos Recicláveis.  

Porcentagem de IGRR Classificação do Serviço 

Menor que 500 kg/hab./dia Insatisfatório 

Maior ou igual a 500 kg/hab./dia e inferior a 1,0 
kg/hab./dia 

Satisfatório 

Maior ou superior a 1,2 kg/hab./dia Adequado 

 

A despesa per capita com Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos apresenta os custos 

totais do sistema de coleta e disposição final de resíduos por cada habitante de Campo Largo 

atendido pelo sistema. Cabe ressaltar que esses custos são referentes às despesas totais do 

sistema, ou seja, despesas públicas, mais as despesas de eventuais empresas terceirizadas 

contratadas. 

DRS (R$/hab.) = [ Despesas públicas com manejo de RSU (R$) + Despesas 

privadas com manejo de RSU (R$) ] / População atendida pelo sistema de coleta de 

RSU (hab.) 

 

As despesas aqui explicitadas são referentes a despesas de operação do sistema, 

como: manutenção de veículos, salários e encargos trabalhistas, custo de aterramento dos 

resíduos, etc. Exclui-se aqui as despesas referentes aos contratos firmados entre o poder 

público e a iniciativa privada, no sentido de apurar os custos operacionais. 

O índice de Despesa per capita com coleta seletiva, é calculada da mesma forma que 

IDRS, mas relativo somente à coleta dos resíduos da coleta seletiva. 

 

    IDRR (R$/hab) = [ Despesas públicas com coleta seletiva (R$) + Despesas 

privadas com coleta seletiva (R$) ] / População atendida por coleta seletiva (hab) 

 

A Receita Arrecadada per capita com Taxas ou Outras Formas de Cobrança pela 

Prestação de Serviços de Manejo de RSU e/ou Coleta Seletiva é o indicador apresenta o 

somatório total das receitas arrecadadas pelo município, oriundas dos serviços de limpeza 

urbana, seja pela cobrança de uma "taxa do lixo" ou outras formas de cobrança. 

 

IRSR (R$ / hab) = [ Receita arrecadada com serviços de manejo de RSU (R$) / 

População atendida por serviço de coleta de RSU (hab) ] + [ Receita arrecada com 

serviços de coleta seletiva (R$) / População atendida por coleta seletiva (hab) ] 

 

O índice de Percentagem de Participantes nas Atividades de Educação Ambiental 

procura mostrar o alcance das atividades de capacitação e educação ambiental, o que será 

feito observando-se o percentual do público-alvo que participa das ações desenvolvidas. 
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Considerando que as diversas ações são voltadas, prioritariamente, para os alunos das 

escolas do município, para os catadores de resíduos recicláveis e para os servidos da 

prefeitura envolvidos no processo de gestão, este é o público alvo que será avaliado, conforme 

os índices abaixo apresentados. 

AP (%) = [ N° de alunos que participaram das atividades (alunos) ] / Total de 

alunos das escolas participantes (alunos) 

 

Tabela 9.21 – Classificação do Índices de Alunos que Participaram das Atividades de 
Educação Ambiental.  

Porcentagem de AP Classificação do Serviço 

Menor que 50%  Insatisfatório 

Maior ou igual a 50% e inferior a 80% Satisfatório 

Maior ou superior 80% Adequado 

 

CP (%) = [ N° de catadores que participaram das atividades (catadores) ] / Total 

de catadores das associações participantes (catadores) 

 

Tabela 9.22 – Classificação do Índice de Catadores que Participaram das Atividades de 
Educação Ambiental.  

Porcentagem de CP Classificação do Serviço 

Menor que 50%  Insatisfatório 

Maior ou igual a 50% e inferior a 80% Satisfatório 

Maior ou superior 80% Adequado 

 

   SP (%) = [ N° de servidores que participaram das atividades (servidores) ] / 

Total de servidores das secretarias envolvidas no processo de gestão de resíduos 

(servidores) 

 

Tabela 9.23 – Classificação do Índice de Servidores que Participaram das Atividades de 
Educação Ambiental.  

Porcentagem de SP Classificação do Serviço 

Menor que 50%  Insatisfatório 

Maior ou igual a 50% e inferior a 80% Satisfatório 

Maior ou superior 80% Adequado 

 

Com o intuito de complementar o índice que avalia a participação nas atividades de 

educação ambiental, devem ser elaborados relatórios anuais, onde deverá constar o registro 

das ações desenvolvidas no período. Tal registro será constituído de breve descrição da 

atividade realizada (incluindo local, data, número de participantes, assunto abordado, entre 

outros), bem como um registro fotográfico. 
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Salienta-se que as atividades de educação ambiental serão realizadas para os quatro 

setores, portanto, a elaboração dos relatórios também deverá englobar todos os setores. A 

organização para esta ação deve acontecer por meio do Comitê de Organização do PMSB, 

onde também serão definidos os responsáveis pela elaboração e os locais onde estes 

relatórios ficarão disponíveis para consulta. 

 

9.1.2.4 Drenagem e Manejos das Águas Pluviais 

No processo da gestão dos serviços de drenagem serão utilizados indicadores 

relacionados com os serviços, os quais deverão ser consolidados para melhor avaliar os 

serviços e sua eficiência. Em prosseguimento apresentam-se os indicadores a serem 

avaliados para acompanhamento da eficácia das ações do Plano para o setor de drenagem 

urbana. 

É importante referir que na gestão atual as informações se encontram dispersas e 

necessitam de uma consolidação e a definição destes indicadores para permanente avaliação 

dos serviços e atendimento dos objetivos dos mesmos. 

Assim como no eixo de gerenciamento de resíduos sólidos e limpeza urbana, os 

índices serão expressos em porcentagem. Em drenagem e manejo das águas pluviais os 

índices de referência deverão aumentar a cada avaliação.  

O Índice de Atendimento Urbano de Águas Pluviais, deverá ser avaliado a partir do 

cadastro do sistema de drenagem a ser realizado.  

  IAP (%) = Área com cobertura de rede de drenagem (km²) / Área Total (km²). 

 

Tabela 9.24 – Classificação do Índice de Atendimento Urbano de Águas Pluviais. 

Porcentagem de Cobertura Classificação do Serviço 

Menor que 60% Insatisfatório 

Maior ou igual a 60% e inferior a 80% Regular 

Maior ou igual a 80% e inferior a 95% Satisfatório 

Igual ou acima de 95% Adequado 

 

O Grau de Permeabilidade do Solo fornece informações sobre as modificações do 

ambiente urbano devido ao processo de urbanização. Este campo de análise será 

representado pelo indicador que mede a proporção de área impermeabilizada – obtido através 

da equação: 

IDG – Grau de Permeabilidade do Solo % = Área impermeabilizada/Área urbana 
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Tabela 9.25 – Classificação do Grau de Permeabilidade do Solo.  

Porcentagem de Cobertura Classificação do Serviço 

Menor que 60% Insatisfatório 

Maior ou igual a 60% e inferior a 80% Regular 

Maior ou igual a 80% e inferior a 95% Satisfatório 

Igual ou acima de 95% Adequado 

 

  

O Indicador de Cobertura de Sistema de Drenagem do município é indicado a partir do 

IDA, por meio da equação: 

IDA = Extensão total de ruas com infraestrutura de drenagem (guias, sarjetas, 

bocas de lobos e galerias) (km) / extensão total de vias no município (km) 

 

Tabela 9.26 – Classificação do Índice de Cobertura de Sistema de Drenagem. 

Porcentagem de Cobertura Classificação do Serviço 

Menor que 60% Insatisfatório 

Maior ou igual a 60% e inferior a 80% Regular 

Maior ou igual a 80% e inferior a 95% Satisfatório 

Igual ou acima de 95% Adequado 

 

O Indicador de Limpeza e Desobstrução de Galerias é mensurado através da equação: 

ILD = Total de Galerias Limpas (m) / Total de Galerias Inspecionadas 

Tabela 9.27 – Classificação do Índice de Cobertura de Sistema de Drenagem. 

Valor do IPD Classificação 

Menor que 40% Insatisfatório 

Entre 40% a 70% Regular 

Acima de 70% Adequado 

 

Para aferir a implementação de Medidas Estruturais Sustentáveis de drenagem e 

manejo das águas pluviais, é avaliada a questão financeira dos investimentos realizados no 

município. 

IDT (R$) = Investimento em medidas estruturais sustentáveis (R$) 

Para aferir o resultado deste indicador, deverá ser avaliado se as medidas estruturais 

sustentáveis estão ocorrendo no município.  

9.2 RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, TECNOLÓGICOS E ADMINISTRATIVOS 

NECESSÁRIOS PARA À EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO DO PLANO 

 
Na etapa de Prognóstico e Alternativas para Universalização foi proposto a criação de 

um Departamento Técnico de Saneamento, este possuirá caráter executivo e será 
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responsável por acompanhar a execução das propostas do Plano de Saneamento Básico, 

administrando, fiscalizando, e avaliando a eficiência e eficácia do desenvolvimento das ações. 

O departamento técnico deverá ser composto por profissionais com aptidão às 

atividades do plano, cita-se, engenheiro civil, engenheiro ambiental, tecnólogos ambientais, 

biólogos, e agentes administrativos. Sugere-se que inicialmente o departamento seja 

composto por seis servidores, distribuídos nas funções de Engenheiro Ambiental, Analista 

Ambiental e um Assessor Jurídico. 

Para iniciar as atividades do departamento após a institucionalização do PMSB será 

preciso que o mesmo possua um local apropriado, onde poderá fazer uso de salas, com 

equipamentos adequados com acesso à internet. Propõe-se que cada servidor utilize um 

computador, que o departamento possua linhas telefônicas para chamadas internas e externa, 

como também uma linha disponível para que a população entre em contato, onde deverá 

funcionar um disque denúncia. Outro recurso a ser adotado é o software em ambiente 

georreferenciado, este permitirá que os técnicos do departamento tenham acesso as 

informações do PMSB de maneira integrada, assim como alimentar o banco de dados o 

mantendo atualizado à medida que as ações são efetuadas.   

Tanto para a parte de execução, como para a fiscalização será necessário fazer uso de 

veículos, propõe-se que o departamento possua dois automóveis.  

Quanto à questão administrativa, o departamento deverá estar ligado as secretarias que 

atualmente são responsáveis por realizar a gestão dos serviços de saneamento básico, 

Secretaria de Viação e Obras, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano. Estas secretarias irão avaliar o desempenho do Departamento de Saneamento, 

executando a função de agentes reguladores.  

Para auxiliar na execução, avaliação e fiscalização do PMSB sugere-se que o 

Departamento Técnico possua uma parceria com a Vigilância Sanitária do Município (VISA), 

para isso as etapas anteriores do PMSB apresentaram ações de reformulação da VISA. 

O organograma a seguir apresenta a proposição inicial do Departamento Técnico de 

Saneamento.  
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Figura 9.2 – Organograma do Departamento Técnico de Saneamento de Campo Largo. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

9.3 MECANISMOS PARA DIVULGAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

Este item trata dos mecanismos de divulgação do Plano Municipal de Saneamento 

Básico no Município de Campo Largo pelos representantes de entidades da sociedade civil e 

cidadãos, com ênfase na prestação dos serviços. 

 A participação da população no processo de implementação do Plano é fundamental, 

uma vez que, sendo ela a beneficiária final dos serviços, é quem melhor analisa a efetividade 

dos resultados e contribui para o aprimoramento da prestação.  

Além disso, considerando-se a proposta de que a prestação dos serviços seja realizada 

mediante a cobrança de taxas, tarifas e preços públicos, o que garante sua sustentabilidade 

econômico-financeira e estrutura a qualidade dos serviços, é essencial primar pela 

transparência nas ações relacionadas à prestação, bem como pelo atendimento à população, 

valorizando o retorno aos usuários do que é pago pelos serviços prestados.  

Essa divulgação e participação pode se dar por meio de consultas, audiências ou 

reuniões públicas, bem como por debates e oficinas para que a população tenha o devido 

acesso à informação, participando dos processos de decisão acerca das ações voltadas à 

melhoria dos serviços.  

Nesse sentido, o Departamento Técnico de Saneamento proposto na etapa Prognóstico 

e Alternativas para Universalização passa a ter um papel de referência, tendo em vista que o 

departamento atuaria também no planejamento dos serviços, atribuição indelegável, 

promovendo a realização das referidas consultas, reuniões e audiências públicas, sempre 
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com o objetivo específico de abrir espaço para a participação e o controle social nas ações 

de saneamento básico.  

Para que o processo de elaboração e implementação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico tenha a eficácia desejada, deve ser democrático, garantindo 

transparência e comunicação das informações sobre os serviços prestados, sendo este direito 

assegurado pela Lei Federal n.º 11.445/2007 que, em seu art. 19, § 5°, diz que “será 

assegurada ampla divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos 

que as fundamentem” (BRASIL, 2007).  

Nesse contexto, a participação social deve se dar pelo envolvimento de diversos atores 

e segmentos sociais, de tal forma que estes possam também contribuir e exigir dos 

prestadores de serviços a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados. Como 

estratégias para a divulgação do plano, deverão ser apropriadas as ações desenvolvidas, das 

seguintes formas: 

- Divulgação do Relatório Anual contendo os resultados de evolução dos indicadores 

e o cumprimento ou não das metas, devidamente justificados; 

- Divulgação dos indicadores de melhoria do Saneamento Básico no município no 

site da Prefeitura Municipal; 

- Realização de seminário público, a cada dois anos, com participação social mínima 

a ser definida, para apresentação dos resultados do Plano de Saneamento e discussão sobre 

possíveis melhorias. 

Com o intuito de estabelecer e firmar o controle social relacionado aos eixos do 

saneamento básico em Campo Largo e realizar a divulgação de todas as ações inseridas nos 

programas e ações, é importante que o município realize as seguintes ações de controle e 

formas de divulgação que seguem: 

1. Pesquisas de satisfação ou aproveitamento de informações durante a realização 

dos serviços relacionados ao eixo água da SANEPAR; 

2. Pesquisas de satisfação ou aproveitamento de informações durante a realização 

dos serviços relacionados ao eixo esgoto da SANEPAR; 

3. Pesquisas de satisfação ou aproveitamento de informações durante a realização 

dos serviços relacionados ao eixo limpeza pública e manejo dos resíduos 

sólidos, pela prefeitura municipal; 

4. Pesquisas de satisfação ou aproveitamento de informações durante a realização 

dos serviços relacionados ao eixo drenagem urbana e manejo das águas 

pluviais, pela prefeitura municipal. 

5. Melhorias e ampliações dos serviços de atendimento ao público como disque 

fácil, disque denúncia, ouvidoria e outros; 
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6. Divulgação de todas as ações de manutenção sobre os serviços prestados dos 

quatro eixos do saneamento no município; 

7. Divulgação em jornais locais e de circulação regional dos programas e obras 

realizadas para os eixos do saneamento básico de Campo Largo. 

8. Uso de rede mundial de computadores para divulgação através de redes sociais 

para consolidar as informações e ações no município. 

9. Realização de campanhas educativas quanto à importância da separação dos 

recicláveis na fonte e divulgar os resultados da coleta seletiva; 

10. Realização de campanhas educativas quanto a importância da disposição 

correta dos resíduos sólidos em geral; 

11. Divulgação dos programas de educação ambiental pelo poder público e 

envolvimento das lideranças comunitárias. 

12. Divulgação das informações de interesse público (áreas sujeitas a 

alagamentos/movimento de massa); 

13. Uso de carro de som para divulgação de ações pontuais; 

14. Uso de cartilhas, folders, cartazes, banners, outdoor entre outros meios 

impressos para a divulgação e consolidação das informações do PMSB. 

15. Realçar as informações de qualidade da água na fatura impressa; 

16. Criar ente consultivo de controle social; 

17. Publicação dos convênios firmados com Governos e Instituições; 

18. Divulgar as ações administrativas realizadas pelo poder público; 

19. Ampliar e divulgar os canais de atendimento para denúncias relativas ao 

saneamento básico; 

As ações necessárias para a divulgação do PMSB citadas devem passar por avaliação 

e decisão conjunta dos gestores municipais para que a divulgação seja compartilhada e assim 

o conhecimento sobre saneamento básico seja efetivado e consolidado para os quatro eixos. 

9.3.1 Instituição de Representantes da Sociedade para Acompanhamento e 

Monitoramento 

O acompanhamento e monitoramento das ações do Plano Municipal de Saneamento 

Básico por meio dos representantes da sociedade pode ser feito através do controle social, 

para isso é necessário que seja instituído por meio de decretos municipais um conselho que 

esteja ligado ao Departamento Técnico de Saneamento. Os representantes da sociedade 

poderão ser grupos ou indivíduos, desde que estes possuam representatividade perante a 

comunidade e estejam ligados a áreas ao saneamento básico e de interesse público.  

Alguns exemplos de grupos são: 

 Associações profissionais; 
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 Associações de pais e mestres; 

 Associações de moradores; 

 Cooperativas; 

 Grupos ambientalistas; 

 Instituições políticas; 

 Órgãos de defesa do consumidor. 
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10 RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES 

10.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE JULHO/2013 A JANEIRO/2014 

10.1.1 Formação dos Comitês 

O documento que pauta todas as atividades do Plano Municipal de Saneamento 

Básico é o Termo de Referência. Neste documento é descrito todo o escopo dos produtos, 

determinando as fases a serem construídas conforme o cronograma.   

A formação dos grupos de trabalho denominados de Comitê Executivo e Comitê de 

Coordenação é a fase inicial. Os grupos são responsáveis por acompanhar, auxiliar e avaliar 

todas as fases de elaboração do PMSB.  

Em 19 de julho de 2013, foi publicada no Diário Oficial a Portaria n.º 1499/2013, que 

instituiu os Decretos n.º 110/2013 e 116/2013, nomeando os comitês do PMSB de Campo 

Largo. Os gestores do município selecionaram técnicos municipais, técnicos dos prestadores 

de serviços e pessoas ligadas diretamente com os quatro eixos do saneamento para 

integrarem os comitês.  

Segue a cópia da publicação da portaria que instituiu os decretos, nomeando os 

Comitês.  
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Figura 10.1 – Cópia da Portaria n.º 1499/2013. 

 
             Fonte: Diário Oficial de Campo Largo, 2013. 
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O Comitê Executivo, em 16 de janeiro de 2014 sofreu uma inclusão, a sra. Antônia 

Dias da Silva, Assistente Social da Prefeitura Municipal passou a integrar o grupo.  

 

10.1.2 Assinatura do Contrato 

Com a finalização do processo licitatório, realizado de acordo com a Lei Federal n.º 

8.666/93, foi firmado o compromisso entre o Município de Campo Largo (contratante) e a 

Empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria (contratada). A assinatura do contrato de 

prestação de serviços n.º 125/2013, aconteceu no dia 27 de setembro de 2013. 

 

10.1.3 Plano de Mobilização Social 

Construído pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Campo Largo, o Plano de 

Mobilização Social faz parte do Relatório do PMSB. O Plano de Mobilização Social é um 

instrumento utilizado para apresentar a metodologia que será abordada para realização das 

reuniões com os munícipes, além de definir o cronograma de desenvolvimento de todas 

etapas do Plano Municipal de saneamento Básico. 

 

10.1.4 Capacitação com os Comitês  

Em 17 de janeiro de 2014, no auditório do Centro Administrativo municipal às 10:00 

ocorreu a primeira reunião do PMSB, dando início as atividades do plano. Os técnicos da DRZ 

Geotecnologia e Consultoria estiveram no município para realizar a capacitação com o Comitê 

de Coordenação e Executivo, estiveram presentes 17 (dezessete) representantes locais e 2 

(dois) técnicos da consultoria. (Figuras 3.2 e 3.3). 

Durante a reunião foram discutidas as diretrizes da Política Nacional do Saneamento 

no país, apresentadas através da Lei Federal n.º 11.447/2007. Foram analisadas todas as 

etapas que constituem o Plano de Saneamento, ressaltando a importância dos técnicos do 

município na cooperação de disponibilidade dos dados, avaliação de cada produto e 

principalmente sobre a divulgação para as audiências públicas e para a conferência municipal. 
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Figura 10.2 – Lista de presença da 1ª Reunião de Campo Largo, realizada em 17/01/2014  
(Pág.1 e 2). 

 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Largo, 2014. 
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Figura 10.3 – Registro fotográfico da 1ª Reunião de Campo Largo, realizada em 17/01/2014. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

No período da tarde uma reunião foi realizada com os técnicos das secretarias 

municipais e com o Engenheiro Ambiental e Sanitarista da DRZ Geotecnologia e Consultoria 

(Figura 3.4). Nesta reunião foram definidas as diretrizes norteadoras para o levantamento de 

informações em campo.  
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Figura 10.4 – Lista de presença da Reunião Técnica, realizada em 17/01/2014 (Período da 
tarde). 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

10.1.5 Plano de Trabalho 

Em 27 de janeiro de 2014, via correio eletrônico os técnicos da DRZ Geotecnologia e 

Consultoria entregaram a coordenadora do PMSB, sra. Letícia N. Gadens, o Produto 1 – Plano 

de Trabalho. Este produto de caráter norteador, apresentou a diretrizes e metodologias 

utilizadas pela consultoria para o desenvolvimento do plano.  

10.1.6 Visitas Aos Sistemas – 28 a 31 de janeiro de 2014 

Para dar início na etapa de levantamento de dados e construção do Diagnóstico da 

Situação do Saneamento Básico foram realizadas diversas reuniões técnicas e visitas de 

campo, com o intuito de conhecer os serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento 

Sanitário, Limpeza Públicas e a Gestão dos Resíduos Sólidos e a Drenagem urbana e o 

Manejo das Águas Pluviais. 

O período de visitação tinha como principal objetivo obter o primeiro contato com os 

serviços de saneamento praticados, assim como identificar os principais conflitos e 

demandas. Nesse sentido, a Prefeitura de Campo Largo disponibilizou parte de sua equipe 

técnica para apresentar a realidade vivenciada pela população campolarguense. 
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Buscando atender as diretrizes da Política Nacional do Saneamento Básico, as visitas 

foram realizadas na área urbana, distritos e área rural. No entanto, em virtude da extensão do 

município e seus distritos estarem distantes, não foi possível concluir a etapa de visitação em 

uma única vez, restando à área rural (interior) e alguns distritos para o próximo momento. 

O relatório abaixo é descrito por eixos do saneamento para facilitar a compreensão 

das localidades/sistemas visitados, bem como aferir as informações que foram cedidos pelos 

prestadores de serviço 

 

10.1.6.1 Levantamento dos dados referentes ao sistema de abastecimento de água 

Os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) de Campo Largo foram apresentados 

pela equipe técnica da SANEPAR. Durante a visita foram salientadas as limitações dos 

sistemas, assim como relatado os investimentos e a execução das novas unidades (ETA, 

captações, adutoras, etc.). 

Atualmente o município apresenta duas Estações de Tratamento de Água (Sede 

urbana e Cercadinho). Algumas regiões do Município de Campo Largo estão sendo 

abastecidas pelo SAA do Município de Balsa Nova, que também é gerido pela SANEPAR.  

Além destes sistemas existem diversos poços localizados no interior e nos distritos 

que não são contemplados pelos sistemas coletivos operados pela SANEPAR, ficando a 

cargo da comunidade a operacionalização dos sistemas individuais de abastecimento de 

água. 
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Figura 10.5 – Sistemas de Abastecimento de Água de Campo Largo. 

 

 
    Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
 

A apresentação do Sistema de Abastecimento de Água da Sede Urbana do Município 

foi realizada pelo técnico da SANEPAR, sr. Bressan.  Alguns problemas foram identificados 

sobre o SAA: 

 A produção do sistema encontra-se em sua capacidade máxima, demandando a 

ampliação ou mesmo a implantação de uma nova ETA; 

  O sistema de reservação encontra-se com sua máxima capacidade, necessitando 

ampliar a reservação da sede urbana; 

 Os lodos gerados nas Estações de Tratamento de Água não são tratados, sendo 

encaminhados através da rede pluvial, diretamente para Lagoa Grande, lagoa que é 

utilizada com fins paisagísticos no município. 

O problema de produção de água e reservação acabam por caracterizar a falta de 

água nas regiões mais altas do município, assim como a intermitência durante os finais de 

semanas, onde o consumo é elevado. 

Posterior a reunião, o técnico da SANEPAR concedeu a equipe da DRZ Geotecnologia 

e Consultoria o cadastro digital de todo o SAA do município.  Em um segundo momento 

começou o processo de visitas in loco. Dessa forma a equipe da consultoria pode conhecer 

as seguintes unidades do SAA de Campo Largo: 
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 ETA da Sede Urbana e suas unidades; 

 Captação superficial de Itaqui e suas unidades; 

 ETA Cercadinho e suas unidades; 

 Poço Mineral; 

 Obras da ETA Rio Verde; 

 Reservatório São Caetano (Balsa Nova); 

Figura 10.6 – Visita a obra da ETA e aos Poços de Captação. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

10.1.6.2 Levantamento dos dados referentes ao sistema de esgotamento sanitário 

A visita ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Campo Largo começou por 

meio de uma explicação rápida pelo técnico da SANEPAR, sr. Bressan. Na sequência os 

técnicos visitaram a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Cambuí que recebe grande 

parte dos esgotos coletados em Campo Largo.   
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Figura 10.7 – Visita a ETE Cambuí. 

 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Com o auxílio do técnico da SANEPAR, sr. Maurino, foi possível obter as informações 

detalhadas do processo de tratamento, eficiência de cada etapa, especificidades da ETE, etc. 

Ainda durante as visitas os técnicos da consultoria e do município conheceram as seguintes 

unidades: 

 ETE Itaqui e suas unidades; 

 Obras da ETE; 

 Sistema de Tratamento por zonas de raízes (wetlands) localizado no Distrito de 

Bateias (Colégio Municipal Luiza Gonçalves Monteiro); 

 Estação Elevatória de Esgoto (EEE) localizada no bairro Partênope;  
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Figura 10.8 – Visita as Unidades do SES. 

 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
 

10.1.6.3 Levantamento dos dados referentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos e 

limpeza urbana 

Durante a visita técnica foi possível observar que o eixo de resíduos foi o mais 

desenvolvido, tanto pela quantidade de unidades recicladoras existentes no município, quanto 

pela disponibilidade e autonomia para visitação. Durante as visitas realizadas notou-se 

diversas realidades existentes em Campo Largo, dando destaque principalmente ao ótimo 

serviço prestado pela Prefeitura, realizando a coleta convencional e auxiliando na coleta dos 

resíduos recicláveis. 

Durante as visitas, destacou-se também a Associação Unidos da Reciclagem 

(ASSUR) como referência. A experiência desenvolvida pela Prefeitura, através da 

disponibilidade de três profissionais (Administrador, Assistente Social e uma Bióloga) 

contribuíram de forma sistemática para a capacitação e potencialização dos associados.  



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 716 

Figura 10.9 – Associação Unidos da Reciclagem (ASSUR). 

 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Além da ASSUR, existe no município a Associação dos Recicladores de Campo Largo 

(ARC) que faz um trabalho com diversos recicladores. No entanto, com uma estrutura inferior.  

 O município possui uma grande quantidade de recicladores autônomos, que realizam 

a reciclagem com seus próprios processos de coletas e operacionalização. De forma geral 

observou a necessidade e capacidade de se criar ao menos mais duas unidades de 

reciclagem em Campo Largo. 

No Distrito de Bateias os técnicos visitaram uma unidade de reciclagem, que utiliza 

garrafas PET cedidas pelas unidades industriais. O material reciclável passa por 

beneficiamento e é reaproveitado.  

Por fim, relacionado às unidades de reciclagem no município, os consultores foram a 

Empresa Spréa. As atividades com reciclagem da Sprea tiveram início em agosto de 2002, 

comprando resíduos recicláveis de empresas e catadores na cidade de Balsa Nova, 

atualmente a empresa compra resíduos de vários fornecedores. 
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Figura 10.10 – Visita a Unidade Recicladora em Bateias. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

Além das unidades de reciclagem, foi possível visitar e conhecer a sede da 

SANETRAN (empresa contratada pela prefeitura para a prestação de serviços relacionados à 

coleta convencional, materiais recicláveis e varrição das vias públicas). A empresa utiliza uma 

área cedida pela prefeitura como unidade de transbordo, onde são utilizadas duas carretas 

para acúmulo dos resíduos da coleta convencional. Nesta unidade foi observado a existência 

de um problema ocasionado pela falta de coleta do chorume gerado neste local.  

Os resíduos convencionais são encaminhados ao aterro sanitário particular da 

empresa Estre, localizado em Fazenda Rio Grande. O aterro recebe cerca de 2.500 ton. /dia 

dos municípios da região metropolitana de Curitiba. A gestão do aterro ocorre de forma eficaz 

e sua operação é realizada em três turnos.  



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 718 

Figura 10.11 – Visita ao Aterro Sanitário da Empresa Estre. 

  
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

10.1.6.4 Levantamento dos dados referentes ao sistema de drenagem urbana e 

manejo das águas pluviais  

O sistema de drenagem urbana foi o único que não foi possível obter grandes 

informações e conhecimento sobre as potencialidades e deficiências. Durante a primeira 

reunião realizada com a equipe técnica da Prefeitura de Campo Largo, foi observado a 

existência de problemas quanto à questão de cadastro das redes de drenagem, assim como 

os projetos realizados ao longo dos últimos anos. 

Nesse sentido, em conversa pactuada juntamente com o Secretário de 

Desenvolvimento Urbano Daily Reike, optou-se em propor uma ação de contratação de 

empresa específica para levantamento das redes de microdrenagem do município. 

Outra questão que ficou pactuada, refere-se à questão da disponibilização das 

informações de áreas de inundações e enchentes mapeadas pela Defesa Civil. Uma reunião 

entre os técnicos da consultoria e da Defesa Civil foi agendada, com o intuito de que as partes 

pudessem realizar o levantamento de informações necessária para auxiliar na construção do 

Diagnóstico.   

10.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE FEVEREIRO/2014 A AGOSTO/2014 

10.2.1 Aprovação do Plano de Trabalho 

A equipe da DRZ Geotecnologia e Consultoria recebeu via correio eletrônico no dia 14 

de fevereiro de 2014, o parecer dos técnicos municipais do Comitê de Coordenação do PMSB 

com a aprovação do Plano de Trabalho.  

 

10.2.2 Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico 
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Após a primeira etapa do levantamento das informações dos quatro eixos do 

saneamento, os técnicos da DRZ Geotecnologia e Consultoria deram início a construção do 

Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico.  

O diagnóstico foi dividido em duas etapas, a primeira a ser elaborada foi a 

caracterização do município e a segunda uma caracterização sobre a situação dos serviços 

de saneamento prestados.  

 

10.2.3 Diagnóstico da Situação do Saneamento – Produto P2.1 – Caracterização 

Geral 

Com base nos dados primários e secundários levantados pela equipe técnica da DRZ, 

entre os meses de setembro de 2013 a fevereiro de 2014 deu início a construção da 

caracterização do município. Neste item, Caracterização Geral há uma descrição geral de 

Campo Largo, discorrendo sobre, caracterização (aspectos socioeconômicos e culturais), 

aspectos geográficos e ambientais, infraestrutura do município, situação institucional, 

capacidade econômica financeira e análise das finanças municipais. 

No dia 18 de fevereiro de 2014, os Comitês foram convidados pela Coordenadora do 

Plano, a sra. Letícia N. Gadens para participarem de uma reunião.  A reunião foi realizada no 

auditório do Centro Administrativo municipal, às 13:30.  

Na reunião o Eng. Ambiental e Sanitarista da DRZ Geotecnologia e Consultoria fez 

uma breve explanação sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico e apresentou aos 

comitês o desenvolvimento do trabalho até o presente momento.  A seguir a lista de presença 

da reunião realizada com os Comitês. 
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Figura 10.12 – Lista de presença da Reunião Técnica, realizada em 17/01/2014 (Período da 
tarde). 

 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 201
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A entrega da versão preliminar do Produto P2.1 – Caracterização Geral foi realizada 

via correio eletrônico no dia 28 de fevereiro de 2014. Ao ser avaliado pelo Comitê de 

Coordenação alguns ajustes foram solicitados aos técnicos da DRZ. Em 07 de março de 2014, 

a consultoria encaminhou a versão final do produto ao Comitê de Coordenação, que 

encaminhou ao Comitê Executivo.  

No dia 14 de março de 2014, os Comitês se reuniram para aprovação do Produto P2.1 

– Caracterização Geral, liberando para ser avaliado pela Caixa Econômica Federal. Na 

reunião ainda foram discutidos os próximos encaminhamentos do PMSB e as estratégias de 

atuação.  

O ofício eletrônico n.º 1522/2014/GIDUR/CT expedido em 22 de abril de 2014 pela 

Caixa Econômica Federal, aprovou e liberou o pagamento da primeira parcela do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, referente ao Produto P2.1 – Caracterização Geral. 

 

10.2.3.1 Visitas aos distritos, comunidades rurais e recicladores – 12 a 14 de 

março/2014 

Em atendimento a universalização estabelecida pela Política Nacional do Saneamento 

Básico, uma segunda etapa de visitas foi realizada. Com o objetivo de buscar o conhecimento 

das comunidades rurais, distritos e mais três recicladores do município.  

Campo Largo possui limites municipais com distâncias significativas, existem diversas 

comunidades rurais espalhadas por todo território municipal. Os técnicos da DRZ 

Geotecnologia e Consultoria conheceram grande parte das localidades, observando suas 

principais demandas, características, dificuldades e carências relacionadas ao saneamento. 

Dentre as comunidades visitadas, na tabela abaixo segue a relação e a quantidade de famílias 

existentes em cada uma. 

 

Tabela 10.1 – Relação das Comunidades rurais visitadas e seus respectivos números de 
famílias. 

Relação das Comunidades rurais visitadas 

Comunidade n.º de Famílias 

Três Córregos 60 

São Pedro 40 

Batista - Água Branca 50 

Palmeirinha 45 

Erva 40 

São Silvestre 100 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
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As comunidades rurais possuem características semelhantes, de forma geral 

praticamente todos os vilarejos apresentam as mesmas dificuldades e demandas.  

Quanto ao serviço de abastecimento de água, com exceção da comunidade São 

Pedro, todas as outras comunidades possuem como forma de captação fontes. Em períodos 

de chuvas fortes a qualidade da água fica mais comprometida, uma vez que ausência de 

desinfecção simplificada ocorre em grande parte das comunidades.  

O aumento de poços para as comunidades rurais, assim como a implantação de 

sistemas simplificados de desinfecção e a respectiva capacitação dos gestores responsáveis 

pela manutenção dos sistemas de distribuição foram as principais demandas diagnosticadas 

nas comunidades rurais. 

Quanto aos serviços de esgotamento sanitário há a predominância de 

fossas/sumidouros nas residências. A inexistência de programas de suporte técnico para as 

comunidades coloca em risco a eficiência dos sistemas e podem comprometer os corpos 

hídricos e solos.  

A gestão dos resíduos sólidos nas áreas rurais apresentou uma grande carência. Em 

virtude da grande distância do perímetro urbano, as vilas rurais não apresentam nenhum tipo 

de coleta de resíduos (recicláveis e convencionais). De forma geral, os resíduos são 

queimados gerando problemas de poluição para o solo e o ar.  

Durante as visitas os professores dos colégios rurais ressaltaram a dificuldade de 

discutir conceitos de reciclagem e gestão dos resíduos sólidos, uma vez que estes, na prática, 

atuam de forma irregular em suas comunidades. 

Quanto ao eixo de Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais não foi constatado 

nenhuma irregularidade ou problemas de inundação, enchentes ou erosão/movimentação de 

solo.  

Abaixo segue algumas imagens das visitas realizadas.  
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Figura 10.13 – Visitas as comunidades rurais. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

O Município de Campo Largo apresenta um grande número de recicladores 

autônomos. Dentro deste cenário, o objetivo desta etapa foi concluir as visitas aos 

recicladores. 

O primeiro a ser visitado foi o sr. Dolrival da Rocha, que desenvolve seus serviços de 

reciclagem há mais de sete anos. Segundo seus relatos, atualmente sete pessoas trabalham 

junto com ele, seu filho e sua filha.  
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A segunda unidade de reciclagem visitada foi a Família Litza. A reciclagem é realizada 

pelos irmãos Fernando e Alcides Litza que organiza, o processo de coleta, triagem e 

comercialização ocorre de forma bem profissional. Trabalhando há mais de 8 anos com 

reciclagem de plásticos e PET, a família conta com seu próprio sistema de coleta de materiais, 

assim como possui seus próprios fornecedores.  

Por fim, o último reciclador visitado foi o sr. Sebastião, da empresa Select. 

Sebastião, ele é um dos recicladores mais antigos em Campo Largo. Atua na reciclagem há 

mais de 10 anos, junto com a esposa e mais 4 funcionários. O seu processo de obtenção dos 

resíduos é através da compra dos catadores autônomos e de algumas indústrias específicas.  

Segue as imagens da visita realizada para os recicladores de Campo Largo. 

 

Figura 10.14 – Visitas aos Recicladores. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

10.2.4 Diagnóstico da Situação do Saneamento – Produto P2.2 – Relatório dos 

Serviços Prestados 

Após a caracterização geral do município são apresentados os itens referentes à 

situação dos quatro eixos do saneamento básico, divididos em: Sistema de Abastecimento de 

Água, Sistema de Esgotamento Sanitário e Sistema de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

e Limpeza Urbana e Drenagem e Manejo das Águas Pluviais.  

Devido à complexidade do Relatório dos Serviços Prestados, esta etapa foi a que 

demandou o maior tempo para a conclusão.  

Com base nos dados obtidos na primeira visita técnica deu início ao relatório, porém 

os dados levantados em campo não foram suficientes. Os técnicos da DRZ Geotecnologia e 

Consultoria contaram com o apoio dos técnicos do município para levantar as informações 

complementares.  A coordenadora do PMSB, a Arquiteta e Urbanista da Prefeitura Municipal 

de Campo Largo, Letícia N. Gadens, foi a interlocutora entre os técnicos da DRZ e os 

prestadores de serviços.   

Os itens apresentaram de maneira geral a situação dos equipamentos destinados aos 

serviços de saneamento básico, o percentual de atendimento de cada eixo do saneamento, a 
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análise financeira dos órgãos responsáveis pelos serviços, estudos de demanda, entre outras 

questões pertinentes.  

Quanto a obtenção de informações sobre o Sistema de Abastecimento de Água e o 

Sistema de Esgotamento Sanitário geridos pela SANEPAR, os dados foram solicitados 

através de ofícios eletrônicos. Devido ao processo burocrático da concessionária de fornecer 

informações houve atraso da conclusão da etapa. 

Já para o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, os dados foram 

obtidos diretamente com a Secretaria de Meio Ambiente, que é a responsável pela 

administração e prestação dos serviços. Não houveram dificuldades na construção do 

diagnóstico deste eixo.  

Por fim a Drenagem e o Manejo das Águas Pluviais, em virtude do processo de gestão 

aplicado à drenagem ser falho e o município não possuir cadastro das redes pluviais 

executadas nos últimos anos, tampouco histórico ou mapeamento das áreas de inundação o 

diagnóstico do eixo apontou a necessidade de construção do cadastro do município.  

Nos dias 03 e 04 de julho de 2014, o Eng. Ambiental e Sanitarista da DRZ 

Geotecnologia e Consultoria, acompanhado pelos membros do Comitê de Coordenação 

realizou duas reuniões, a fim de obter informações para concluir o Produto P2.2 – Relatório 

dos Serviços Prestados. 

Na primeira reunião estavam presentes os técnicos da SANEPAR, foi realizada uma 

explanação prévia sobre o diagnóstico dos eixos e dialogado sobre a ausência de 

informações. A segunda reunião foi realizada com os técnicos da Defesa Civil, a fim de discutir 

assuntos pertinentes relacionados a Drenagem e Manejo das Águas Pluviais.  

Segue as imagens das reuniões realizadas. 
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Figura 10.15 – Reuniões Realizadas em 03 e 04 de julho de 2014. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
 

Por meio de correio eletrônico na última quinzena do mês de julho de 2014, a equipe 

técnica da DRZ Geotecnologia e Consultoria entregou a versão preliminar do P2.2 – Relatório 

dos Serviços Prestados. 

 

10.2.5 1ª Audiência Pública do Plano Municipal de Saneamento Básico 

No dia 09 do mês de agosto de 2014, reuniram-se no auditório do Centro 

Administrativo municipal os membros do Comitês Executivo e do Comitê Coordenação de 

acompanhamento do Plano Municipal de Saneamento Básico, representantes da sociedade 

civil, técnicos da Prefeitura Municipal e da Consultoria DRZ Geotecnologia e Consultoria para 

a primeira audiência pública do Plano Municipal de Saneamento. A audiência teve por objetivo 

apresentar e discutir com a sociedade os resultados obtidos na etapa 03 de elaboração do 

plano, referente ao P2.2 – Relatório dos Serviços Prestados. 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, Marcos Reinaldim, fez a abertura do evento 

destacando a importância da participação da sociedade no processo. Na sequência, a 

arquiteta e urbanista Letícia N. Gadens falou sobre a condução do plano e seu propósito de 

trabalho para o horizonte de 20 anos. O diretor da consultoria DRZ Geotecnologia e 

Consultoria, Agostinho de Rezende apresentou os resultados obtidos na etapa do diagnóstico, 

retratando a situação atual dos eixos de abastecimento de água, coleta e tratamento de 

esgoto, resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. Na apresentação foram destacadas 

as principais deficiências e problemas diagnosticados na área de saneamento básico.  

O vereador João Marcos Cavalin Cuba mencionou o problema de compatibilização 

com a oferta de saneamento básico e as ocupações irregulares. O assessor do vereador João 

Marcos, Luis Cesar, morador de Bateias, questionou o dado apresentado na audiência de que 

a localidade tem 90% da população atendida por água, uma vez que existe a dificuldade de 
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ligação para áreas não regularizadas. João Marcos Cavalin Cuba complementou a informação 

apresentada pela consultoria alegando em que em Santa Cruz (zona rural) existe análise da 

qualidade da água.  

Ao apresentar o cenário atual de atendimento por rede de esgoto, representantes da 

Sanepar corrigiram a informação, alegando que, segundo dados de 2014, 42% da população 

é atendida. Moradores do bairro Ouro Verde, presentes na audiência, reclamaram da falta de 

atendimento por rede de esgoto em seu bairro. O secretário municipal do Desenvolvimento 

Urbano, Daily Reinke, questionou a consultoria sobre o que seria o cenário atual apresentado. 

O sr. Agostinho de Rezende informou que foram considerados dados recebidos pela Sanepar 

e levantamentos realizados em campo. O sr. Luciano Moraes, presidente do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, questionou a falta de informações do município 

com relação aos dados solicitados à Sanepar. Quando apresentado pela consultoria os dados 

referentes à avaliação financeira dos investimentos realizados pela Sanepar no município, 

nos últimos 40 anos, o assessor do vereador João Marcos, Luiz Cesar, questionou se o 

superavit apresentado não poderia ser investido diretamente no município de Campo Largo.  

Ao final da apresentação e das discussões, o sr. Agostinho de Rezende informou que 

as etapas futuras para o desenvolvimento do trabalho incluem a conclusão do diagnóstico 

preliminar e a elaboração das próximas etapas do plano. Luiz Cesar questionou como a 

população pode ter controle sobre o plano. Nesse sentido, a plenária discutiu outros meios 

para que nas próximas audiências compareça um número maior de pessoas. Sem mais a ser 

tratado, o secretário municipal do Desenvolvimento Urbano, Daily Reinke, encerrou a 

audiência agradecendo a presença de todos. 

A audiência contou com a presença total de 35 participantes. A seguir as listas de 

presença e as fotos do evento.  
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Figura 10.16 – Lista de presença da Audiência Pública, realizada em 09/08/2014 (Sociedade). 

 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014.  
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Figura 10.17 – Lista de presença da Audiência Pública, realizada em 09/08/2014 (Comitês). 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 
 

 
Figura 10.18 – Fotos da Audiência Pública realizada em 09/08/2014. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

10.2.5.1 Entrega do P2.2 – Relatório dos Serviços Prestados  

No dia 14 agosto de 2014, após realizar os ajustes solicitados pelos Comitês e também 

as considerações da sociedade durante a Audiência Pública, os técnicos da DRZ 

Geotecnologia e Consultoria entregaram ao Comitê de Coordenação a versão definitiva do 

P2.2 – Relatório dos Serviços Prestados.   



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 730 

Na reunião que ocorreu em 21 de agosto de 2014 entre os secretários de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Urbano, ficou decidido o envio do Relatório dos Serviços 

Prestados a Caixa Econômica Federal para avaliação.   

10.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE AGOSTO/2014 A MAIO/2015  

10.3.1 Visita de Campo e Reunião Para Discutir Estratégias de Mobilização 

Social 

Em 11 de dezembro de 2014, os técnicos da DRZ Geotecnologia e Consultoria 

estiveram no Município de Campo Largo para realizar um levantamento de campo em áreas 

específicas. Os técnicos foram aos bairros do município que possuem problemas com 

esgotamento sanitário e fundos de vale, realizando um mapeamento e registros fotográficos.  

No dia 12 de dezembro às 9:00 no Gabinete da Prefeitura Municipal, os técnicos da 

Prefeitura Municipal e os técnicos da DRZ se reuniram para discutir estratégias de mobilização 

social para a 2ª Audiência Pública do PMSB. O Sociólogo da DRZ Geotecnologia e 

Consultoria explanou sobre sua experiência em outros municípios e orientou os técnicos 

municipais em como proceder.  

Figura 10.19 – Imagem da Reunião Realizada em 12/12/2014.  

 
                     Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2014. 

 

10.3.2 Avaliação do Produto P2.1 – Relatório dos Serviços Prestados 

O ofício eletrônico n.º 2295/2014/GIDUR/CT expedido em 11 de abril de 2015 pela 

Caixa Econômica Federal, liberou o pagamento da segunda parcela do Plano Municipal de 
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Saneamento Básico, referente ao Produto P2.2 – Relatório dos Serviços Prestados. O ofício 

solicitou ajustes ao relatório, que foram efetuados e encaminhados para avaliação.  

10.3.3 Produto 3 – Prognóstico e Alternativas Para Universalização 

Após concluir a etapa de Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico, os técnicos 

da DRZ Geotecnologia e Consultoria iniciaram a construção das etapas de prognóstico. O 

Produto 3 – Prognóstico e Alternativas Para Universalização, foi o primeiro a ser elaborado, 

com o objetivo de sanar as deficiências dos sistemas relacionadas ao saneamento.  

Para todos os eixos o produto apresentou um Cenário de Referência, buscando a 

universalização. Todo o planejamento estabelecido acatou a determinação da Lei Federal n.º 

11.445/2007 e possui horizonte de planejamento de 20 anos.   

Para o Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário, 

operados pela SANEPAR, os sistemas foram estudados por sede urbana, área rural e 

distritos. Foram apresentados os estudos de demandas (atual e futuro) e os objetivos e metas.  

Já para o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e limpeza urbana as áreas de estudo 

foram divididas apenas em sede urbana e área rural. O Produto 3 – Prognóstico e Alternativas 

Para Universalização apresentou objetivos e metas para os resíduos domiciliares, materiais 

recicláveis, resíduos especiais, resíduos da construção civil e taxa de coleta de resíduos.  

Em Drenagem e Manejo das Águas Pluviais as áreas de estudos são semelhantes às 

dos resíduos, além do cenário de referência foram apresentadas meditas mitigatórias para 

controle de assoreamento e os objetivos e metas.  

O Prognóstico e Alternativas Para Universalização também apresentou diretrizes 

gerais, como mecanismos de articulações, métodos de avaliação do PMSB, métodos de 

acompanhamento das metas, indicadores de desempenho, modelos de fiscalização, 

dimensionamento de recursos, política de acesso ao saneamento básico e alternativas 

institucionais.  

A versão final do Produto 3 – Prognóstico e Alternativas Para Universalização foi 

entregue através de correio eletrônico a coordenadora do plano em 04 de março de 2015. No 

dia 30 de março de 2015 a Analista Ambiental da DRZ Geotecnologia e Consultoria esteve 

presente no município para realizar uma explanação, sanar as dúvidas dos Comitês sobre o 

Produto 3.  
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Figura 10.20 – Fotos da Reunião Realizada em 30/03/2015.  

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

10.3.4   Produto 4 – Programas, Projetos e Ações e Plano de Emergências e 

Contingências 

 
Os programas, projetos e ações foram definidos a partir do Produto 3 – Prognóstico e 

Alternativas Para Universalização.  

Para planejar e executar as ações estruturais como obras de ampliação, ou não 

estruturais como as ações institucionais, é necessário a constante análise das informações 

bem como a reformulação das estratégias à medida que as metas vão sendo atingidas.  

As ações e os programas definidos para o município relacionados ao saneamento 

estão distribuídos em quatro setores, o que dificulta o controle e a continuidade. Sendo assim, 

é necessário integrar os agentes de articulação (secretarias municipais e Departamento 

Técnico de Saneamento) em conjunto com as diretrizes já definidas para atingir a 

universalização dos serviços previstos na Lei Federal n.º 11.445/2007. 

O Produto 4 – Programas, Projetos e Ações e Plano de Emergência e Contingências 

apresentou a hierarquização das ações, estabelecendo em qual período a ação deverá 

ocorrer, devido a sua necessidade e urgência. O produto também atribuiu valores as ações, 

permitindo a orçar quanto cada eixo irá onerar no fim do horizonte de planejamento.  

As ações de emergências e contingências apresentadas no produto são previsões de 

eventos atípicos que podem ocorrer, que são acompanhadas das soluções temporárias, a fim 

de evitar a paralização dos serviços.  

A versão preliminar do Produto 4 – Programas, Projetos e Ações e Plano de 

Emergências e Contingências foi entregue via correio eletrônico para a coordenadora do 

plano, sra. Letícia N. Gadens, no dia 27 de abril. 
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Ocorreu no dia 18 de maio de 2015, às 13:30 no Gabinete da Prefeitura Municipal uma 

reunião para explanação do Produto 4. Estiveram presentes os membros dos Comitês e a 

Analista Ambiental da DRZ Geotecnologia e Consultoria. A seguir a lista de presença da 

reunião. 

 

Figura 10.21 – Lista de Presença da Reunião Realizada em 18/15/2015.  

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
 

Em 25 de maio de 2015, a consultoria entregou a versão final do produto via correio 

eletrônico a coordenadora do plano. 

10.3.5   2ª Audiência Pública do Plano Municipal de Saneamento Básico 

No dia 27 de maio do ano de 2015, às 19:10 teve início na Casa da Cultura de Campo 

Largo a 2ª Audiência Pública do Plano Municipal de Saneamento Básico, que contempla as 

Etapas: 4) – Prognóstico e alternativas para universalização, condicionantes, diretrizes, 

objetivos e metas; 5) Programas, projetos e ações; e 6) Ações para emergência e 

contingência.  
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A audiência teve início com a leitura do regimento interno, o qual apresentou as regras 

de funcionamento do evento, garantindo a participação popular e a apresentação das 

manifestações e opiniões.  

A apresentação dos estudos foi iniciada pela equipe técnica da empresa DRZ 

Geotecnologia e Consultoria, apresentando o cenário de referência para o Município de 

Campo Largo, os objetivos e metas à curto, médio e longo prazo para os quatro eixos do 

saneamento: sistema de abastecimento de água potável, sistema de esgotamento sanitário, 

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

Os programas, projetos e ações foram apresentados, indicando a compatibilização das 

ações ao plano plurianual do município e aos investimentos da SANEPAR. As ações de 

emergências e contingências apresentam a origem dos possíveis problemas no município e 

as formas de correções, para garantir a continuidade dos serviços de saneamento.  

Na sequência, foi passada a palavra à representante da SANEPAR, a qual apresentou 

a realidade atual e projeção futura para o sistema de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário no município, indicando as obras de ampliação e os investimentos a 

serem realizados.  

As perguntas e sugestões foram apresentadas à comissão organizadora, sendo feita 

a leitura das mesmas e respondidas pelos técnicos da Prefeitura, SANEPAR, DRZ, e também 

pela Promotora de Justiça, Dra. Nayani Kelly Garcia. Como sugestões para complementação 

do plano foram identificados os seguintes itens: a) que sejam previstas ações prioritárias de 

drenagem urbana em áreas já cadastradas pela Defesa Civil e em áreas de manancial de 

abastecimento público, independente do plano de macro a micro drenagem a ser elaborado 

pelo Município; b) elaboração de Plano Municipal de Recursos Hídricos para Campo Largo 

que indique ações para a preservação dos rios e nascentes e criação de incentivos fiscais 

para propriedades que possuem corpos hídricos preservados.  

A audiência contou com a presença total 90 participantes. A seguir as listas de 

presença e as fotos do evento.  
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Figura 10.22 – Lista de Presença da 2ª Audiência Pública, realizada em 27/05/2015. 
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Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Figura 10.23 – Fotos da 2ª Audiência Pública, realizada em 27/05/2015. 

 

 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

10.3.6 Avaliação dos Produtos 3 e 4  

 
Após a realização da 2ª audiência, iniciou a avaliação dos Produto 3 e 4. As questões 

levantadas pela sociedade durante audiência pública foram discutidas entre os técnicos da 

consultoria, da SANEPAR e do município para serem inseridas no Plano Municipal de 

Saneamento Básico.  

Em 20 de julho de 2015, a consultoria recebeu por correio eletrônico o Ofício nº. 

2127/2015/GIGOV/CT da Caixa Econômica Federal, referente as análises do Produto 3. No 

dia 02 de setembro de 2015, foi emitido o Ofício 2547/2015/GIGOV/CT (Eletrônico) pela Caixa 
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Econômica Federal e recebido por e-mail pela consultoria, o ofício solicitou adequações no 

Produto 4.    

Em virtude de atender à solicitação do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Econômico (COMUDE) foi realizada em 30 de setembro de 2015 na Câmara Municipal dos 

Vereadores, uma reunião que tratou de discutir alguns pontos específicos dos Produtos 3 e 4 

do Plano Municipal de Saneamento Básico. Nesta reunião estiveram presentes vereadores, 

técnicos da Prefeitura Municipal, representantes da Sanepar, membros do COMUDE e do 

CONDUMA. 

 

Figura 10.24 – Fotos da reunião solicitada pelo COMUDE, realizada em 30/09/2015 na Câmara 
Municipal de Campo Largo. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Figura 10.25 – Lista de presença da reunião solicitada pelo COMUDE, realizada em 30/09/2015 
na Câmara Municipal de Campo Largo. 
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Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

Após sanar as dúvidas da comunidade, dos conselhos e dos vereadores, foram 

realizadas as adequações solicitadas pelos avaliadores da Caixa Econômica, dando 

continuidade no trabalho iniciando a elaboração do Produto 5 - Instrumentos Para 

Monitoramento e Mecanismos e Procedimentos de Controle Social. 

 

10.3.7 Produto 5 – Instrumentos Para Monitoramento e Mecanismos e 

Procedimentos de Controle Social 

Com a finalidade de estabelecer a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico 

periodicamente, acompanhar e constatar que as ações propostas estejam efetivamente sendo 

implementadas, os Instrumentos Para Monitoramento e os Mecanismos e Procedimentos de 

Controle Social do Plano Municipal de Saneamento Básico são sistemas e procedimentos que 

auxiliam na avaliação dos objetivos e metas definidos nas etapas anteriores. 

Após a elaboração das ações necessárias para o atendimento das demandas, foram 

definidas as formas de monitoramento das ações e o seu respectivo impacto em termos de 

eficiência, eficácia e efetividade, incluindo fatores de desenvolvimento social e qualidade de 

vida da população. 
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As avaliações sistemáticas das ações programadas deverão ser realizadas pelo 

Departamento Técnico de Saneamento, que irá acompanhar a implementação dos mesmos, 

contando com o auxílio da estrutura administrativa e pela participação popular, que fará do 

controle social.  

A versão preliminar do Produto 5 – Instrumentos Para Monitoramento e Mecanismos 

e Procedimentos de Controle Social, foi entregue a sra. Letícia N. Gadens, coordenadora do 

Plano por meio de correio eletrônico. 

Tendo em vista o papel do Comitê Executivo e de Coordenação no desenvolvimento 

dos trabalhos do Plano Municipal de Saneamento Básico, em consonância com as diretrizes 

do Ministério das Cidades, e de acordo com os Decretos n.º 110/2013 e 116/2013, a 

coordenadora do plano convocou-os para participar de uma reunião que ocorreu no dia 01 de 

outubro de 2015, às 09:00, no auditório do Centro Administrativo Municipal. O objetivo da 

reunião foi a discutir e aprovar o Produto 5. 

 

Figura 10.26 – Fotos da reunião realizada com os comitês, realizada em 01/10/2015 no auditório 
do Centro Administrativo Municipal. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

DRZ Geotecnologia e Consultoria – www.drz.com.br 744 

Figura 10.27 – Lista de presença da reunião solicitada pelo COMUDE, realizada em 30/09/2015 
na Câmara Municipal de Campo Largo. 

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 

 

10.3.8   3ª Audiência Pública do Plano Municipal de Saneamento Básico 

No dia 27 de outubro de 2015, às 19:30, ocorreu no auditório da Câmara Municipal de 

Campo Largo a 3ª e última audiência do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Estiveram presentes o senhor prefeito, secretários municipais, técnicos da prefeitura, 

vereadores, representantes da SANEPAR, representantes da empresa DRZ, membros das 

associações de moradores e sociedade civil.  

A reunião teve início com a fala do mestre de cerimônia sr. Rudson Weber, que saudou 

a todos e fez a apresentação dos objetivos da Audiência Pública do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. Em seguida convidou o sr. Prefeito Affonso Portugal Guimarães para 

fazer a abertura da sessão. Em sua fala citou que as ações do PMSB estarão inclusas nas 

discussões da revisão do Plano Diretor. Frisou a relevância do envolvimento da população 

nas discussões da cidade e a importância do plano para a revisão da concessão com a 

Sanepar, além de seus resultados na melhora da qualidade de vida e na saúde da população.  
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O sr. Rudson explicitou os meios de divulgação utilizados para a referente audiência e 

fez a leitura do regimento, em seguida passou a palavra a Analista Ambiental Aila Carolina 

Theodoro, membro da empresa DRZ, que apresentou um breve resumo das atividades 

desenvolvidas desde janeiro de 2014, bem como os resultados do PMSB. 

 Após um intervalo deu-se início as discussões das dúvidas e questionamentos feitos 

pelos participantes da sessão. As perguntas e sugestões foram apresentadas à comissão 

organizadora, sendo feita a leitura das mesmas e respondidas pelos técnicos da Prefeitura, 

SANEPAR e DRZ. Como sugestões para complementação do plano foram identificados os 

seguintes itens: melhorias para o abastecimento de água, implantação de redes de esgoto, 

lançamento clandestinos de produtos químicos nos rios, problemas de macrodrenagem do 

Rio Cambuí, Cerne, Rio Verde e Vila Dom Pedro,  

Os membros da mesa fizeram os agradecimentos finais e parabenizaram todo o 

município pelo empenho no desenvolvimento do plano. Por fim a sra. Letícia Gadens, 

arquiteta e urbanista da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano finalizou a sessão 

agradecendo a presença de todos e afirmou que o maior desafio ainda está por vir, a 

implantação dessas ações pelo município.  

A audiência contou com a presença total de 57 participantes. A seguir as listas de 

presença e as fotos do evento.  
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Figura 10.28 – Lista de Presença da 3ª Audiência Pública, realizada em 27/05/2015. 
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Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
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Figura 10.29 – Fotos da 3ª Audiência Pública, realizada em 27/10/2015. 

 

  

 
Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2015. 
 

10.3.9 Relatório Síntese 

 
O Relatório Síntese do Plano Municipal de Saneamento Básico, foi entregue em 

(colocar a data), em meio físico ao município após a inserção das considerações finais 

realizadas pelo Comitês e Caixa Econômica Federal.  

Este relatório contém: Minuta do PMSB, para a apreciação da contratante; Relatório 

final do Plano Municipal de Saneamento Básico, contemplando todas as etapas e produtos 

desenvolvidos e Proposta de anteprojeto de lei ou de minuta de decreto para   
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