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APRESENTAÇÃO 
 
O presente documento, elaborado à luz da Lei Federal nº 11.445 de 05 de 

fevereiro de 2007, e demais normas pertinentes, consiste na versão preliminar 

do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Pinhais – PMSB de 

Pinhais. 

Com arcabouço pensado à promoção de uma leitura do conjunto de seus 

componentes, homogeneizando as informações e inserindo a comunidade 

nesse contexto, de maneira a facilitar a compreensão e participação de todos 

nas metas e objetivos aqui estabelecidos, está assim estruturado: 

Introdução, Objetivos, Metodologia e Fundamentação Legal 

Capítulo I - Caracterização do Município 

Capítulo II - Abastecimento de Água Potável 

Capítulo III - Esgotamento Sanitário 

Capítulo IV - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Capítulo V - Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 
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INTRODUÇÃO 
 

A precariedade das condições sanitárias, em todo o Brasil, decorrentes, dentre 

outras causas, de um modelo inadequado de desenvolvimento e de 

urbanização, de ineficiências operacionais, da contenção de investimentos 

públicos e, especialmente, da ausência de uma política de saneamento 

conduziu a elaboração da Lei Federal nº 11.445 de 05 de fevereiro de 2007, na 

qual as diretrizes nacionais para o saneamento básico, assim como para a 

respectiva política federal restam ali estabelecidas. 

Marco regulatório para o desenvolvimento e sustentabilidade ambiental e 

sócioeconômica do setor, a Lei considera como saneamento básico o conjunto 

de serviços composto pelos seguintes componentes infraestruturas e 

instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento 

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

das águas pluviais urbanas. 

Nesse contexto e em atendimento a Lei Federal nº 11.445/07, o presente 

documento, intitulado Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de 

Pinhais se constitui em um instrumento de política pública municipal para a 

promoção da salubridade ambiental no Município de Pinhais. 

Expressa a busca em organizar a gestão e estabelecer as condições para a 

prestação dos serviços que compõem o saneamento básico em consonância 

com princípios insculpidos na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade, na 

Lei Nacional de Saneamento Básico e demais dispostos em normas 

pertinentes, dentre os quais destacamos a universalização do acesso, a 

prestação de serviços com qualidade, integralidade e de forma adequada à 

saúde pública, à proteção do meio ambiente e à redução das desigualdades 

sociais. 

Desta forma, o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Pinhais foi 

concebido com o objetivo de fundamentar e orientar a política municipal de 

saneamento básico, definindo as diretrizes, metas, objetivos e instrumentos 

para sua implementação, considerando, em seu inteiro teor, o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e as leis que o integram, o Plano Municipal de 
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Recursos Hídricos, o Plano Municipal de Macrodrenagem, o Plano de 

Habitação e Regularização Fundiária de Pinhais, o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, e ainda, com as diretrizes preconizadas pela 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. 

O PMSB de Pinhais deverá ser revisado, ao menos, a cada quatro anos1 

quando serão avaliados os atingimentos das metas por meio os indicadores e 

as adequações a serem incorporadas. 

 

OBJETIVOS 
 

O PMSB de Pinhais tem por objetivo apresentar o diagnóstico e o prognóstico 

do saneamento básico no território do Município de Pinhais; estabelecer 

objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização do 

acesso da população aos serviços de saneamento; definir programas, projetos 

e ações necessárias para seu atingimento, dentre outras diretrizes necessárias 

ao planejamento, nos termos da Lei Federal nº 11.445/2007. 

Destina-se a formular as linhas de ações estruturantes e operacionais, 

especificamente no que se refere ao abastecimento de água em quantidade e 

qualidade, a coleta, tratamento e disposição final adequada de esgotos e dos 

resíduos sólidos, bem como a drenagem e manejo das águas pluviais. 

 

METODOLOGIA 
 

O PMSB de Pinhais foi elaborado a partir das diretrizes da Lei Federal de 

Saneamento Básico e legislações inerentes, dados históricos e cadastrais, 

documentos técnicos dos órgãos envolvidos, bem como análise de pesquisas 

associadas às considerações da comunidade, nos anos de 2011 e 2012, 

realizadas nas audiências do orçamento participativo. Somou-se ainda o 

conhecimento e planejamento técnico da concessionária de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
                                                 
1 Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, 

anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 



PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 
DO MUNICÍPIO DE PINHAIS 

    

19 

 

No sentido de retratar interesses de forma precisa e responder demandas, ao 

longo do desenvolvimento dos trabalhos, foram realizadas reuniões técnicas 

visando a proposição e discussão de objetivos e metas, programas, projetos e 

ações cujos resultados são traduzidos no produto final deste trabalho. 

A metodologia utilizada divide-se em três fases, a saber: 

I. Diagnóstico da situação atual dos sistemas componentes da Lei Federal 

de Saneamento Básico, por meio de levantamentos de dados, 

pesquisas, consultas a planos correlatos, inspeções e levantamentos de 

campo; 

II. Compilação de dados e análise dos dados obtidos na fase anterior, 

como forma de consubstanciar uma visão global dos sistemas, capaz de 

estabelecer necessidades de ajuste e prioridades, compreendidos em 

capítulos específicos para cada componente; 

III. Proposições de metas, programas, projetos e ações, com base nos 

objetivos traçados, de forma a estruturar o planejamento e 

implementação de ações para cada componente. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
Um efetivo suporte legal, de âmbito Federal, Estadual e Municipal, é essencial 

não só para a concepção e implementação do PMSB de Pinhais, mas também 

para a operacionalização das ações e serviços dele decorrentes, possibilitando, 

de forma sólida, definir as responsabilidades e estruturar os mecanismos de 

planejamento e fiscalização. 

A elaboração do PMSB de Pinhais pautou-se nos princípios e diretrizes 

estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/2007, nos instrumentos definidos na 

legislação e normas aplicáveis, bem como nos programas e políticas públicas 

que guardam relação com o saneamento básico. 

 

 

Dos Princípios 
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• universalização do acesso; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais e regionais; 

• 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; 

• eficiência e sustentabilidade econômica; 

• utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 

pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e 

progressivas; 

• transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 

processos decisórios institucionalizados; 

• controle social; 

• segurança, qualidade e regularidade; 

• integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos. 

 

Das Diretrizes 
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• prioridade para as ações que promovam a eqüidade social e 

territorial no acesso ao saneamento básico; 

• aplicação dos recursos financeiros administrados pelo Município de 

modo a promover o desenvolvimento sustentável, a eficiência e a 

eficácia;  

• estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços; 

• utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento 

social no planejamento, implementação e avaliação das ações de 

saneamento básico; 

• melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de 

saúde pública; 

• colaboração para o desenvolvimento urbano e regional; 

• fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico, à adoção de 

tecnologias apropriadas e à difusão dos conhecimentos gerados; 

• adoção de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando 

em consideração fatores como nível de renda e cobertura, grau de 

urbanização, concentração populacional, disponibilidade hídrica, riscos 

sanitários, epidemiológicos e ambientais; 

• adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o 

planejamento de suas ações; 

• estímulo à implementação de infra-estruturas e serviços comuns aos 

Municípios limítrofes, mediante mecanismos de cooperação entre 

entes. 

 

 

 

 

 

 

 

Da Constituição Federal 
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Art. 21. Compete à União: 

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 microregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios 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. 
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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. 

 

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: 
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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). 

 

 

 

Da Legislação Federal 
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Lei nº. 8.080, de 19 de Setembro de 1990 – “Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providências.” 

 
Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 – “Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências.” 

 

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 nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997 – “Institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o 

art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, 

de 28 de dezembro de 1989.” 

 
Lei 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 nº. 9.795, de 27 de abril de 1999 – “Dispõe sobre a educação ambiental, 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.” 
 
Lei nº. 9.867, de 27 de novembro de 1999 “Dispõe sobre a criação e o 

funcionamento de Cooperativas Sociais, visando à integração social dos 

cidadãos, conforme especifica.” Versa acerca das Cooperativas Sociais, 

constituídas com a finalidade de inserir as pessoas em desvantagem no 

mercado econômico, por meio do trabalho e que fundamentam-se no interesse 

geral da comunidade em promover a pessoa humana e a integração social dos 

cidadãos. 
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Lei n°. 10.257, de 10 de julho de 2001 – “Regulamenta os arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

providências.” Denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem 

pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do 

bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental. 

 

Lei n°. 11.107, de 6 de abril de 2005 – “Dispõe sobre normas gerais de 

contratação de consórcios públicos e dá outras providências.” 

 

Lei nº. 11.445, de 5 de janeiro de 2007 – “Estabelece diretrizes nacionais para 

o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 

8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras 

providências.” 

 
Decreto nº. 5.440, de 4 de maio de 2005 – “Estabelece definições e 

procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de 

abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de 

informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano.” 

 
Decreto nº. 6.017, de 17 de janeiro de 2007 – “Regulamenta a Lei no 11.107, 

de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos.” 

 

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.” 

 

Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010 – “Regulamenta a Lei no 11.445, de 

5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
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básico, e dá outras providências.” Institui normas para execução de referida 

Lei. 

 

Portaria MS nº. 2.914, de 12 de dezembro de 2011 – “Dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade.” 

 
Resolução CONAMA nº. 23, de 12 de dezembro de 1996 – Define, classifica, 

caracteriza e dispõe acerca de Resíduos 

 
Resolução CONAMA nº. 237, de 19 de dezembro de 1997 – Dispõem sobre 

os procedimentos e critérios para o licenciamento ambiental, de forma a 

efetivar a utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão 

ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente 
 

Resolução CONAMA nº. 275, de 25 de abril 2001 - Estabelece 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. 

 

Resolução CONAMA nº. 283, de 12 de julho de 2001 – “Dispõe sobre o 

tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços de saúde.” 

 

Resolução CONAMA nº. 307, de 5 de julho de 2002 – “Estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.” 

 

Resolução CONAMA nº. 316, de 29 de outubro de 2002 – “Dispõe sobre 

procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento 

térmico de resíduos.” Estabelece procedimentos operacionais, limites de 

emissão e critérios de desempenho, controle, tratamento e disposição final de 

efluentes, inclusive de cadáveres, de modo a minimizar os impactos ao meio 

ambiente e à saúde pública, resultantes destas atividades. 
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Resolução CONAMA nº. 357, de 17 de março de 2005, alterada pelas 

Resoluções CONAMA nº 410/2009 e nº 430/2011 – “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.” 
 
Resolução CONAMA nº. 358, de 29 de abril de 2005 – “Dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências.” Considera como serviços de saúde, todos os 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. 

 
Resolução CONAMA nº. 377, de 09 de outubro de 2006 – “Dispõe sobre 

licenciamento ambiental simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário.” 

 

Resolução CONAMA nº. 396, de 07 de abril de 2008 – “Dispõe sobre a 

classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas 

subterrâneas e dá outras providências.” 

 
Resolução Recomendada ConCidades nº 75, de 02 de julho de 2009 

“Estabelece orientações relativas à Política de Saneamento Básico e ao 

conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico.” 
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Da Constituição Estadual 
 

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; 

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. 
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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: 

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. 

 

Da Legislação Estadual 
 
Lei nº 12.493, de 22 de janeiro de 1.999 – Estabelece princípios, 

procedimentos, normas e critérios referentes a 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. 

 

Lei nº. 12.726, de 26 de novembro de 1999 – Institui a Política Estadual de 

Recursos Hídricos e cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
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Hídricos, como parte integrante dos Recursos Naturais do Estado, nos termos 

da Constituição Estadual e na forma da legislação federal aplicável. 

 

Lei nº 16.242, de 13 de outubro de 2009 - Cria o Instituto das Águas do 

Paraná, conforme especifica e adota outras providências. 

 

Decreto nº. 3.926, de 17 de outubro de 1988 e alterações - Aprova o 

Regulamento de Serviços prestados pela Companhia de Saneamento do 

Paraná – SANEPAR, na forma do anexo que faz parte integrante do presente 

Decreto. 

 

Decreto nº. 6.674, de 03 de dezembro de 2002 - Aprova o Regulamento da Lei 

nº. 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. 

 

Decreto nº 7.878, de 29 de Julho de 2010 - aprova o Regulamento do Instituto 

das Águas do Paraná. 

 
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, na forma da presente Resolução. 
 
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. 

 

Da Lei Orgânica do Município de Pinhais 
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Art. 6º. Compete ao Município prover a tudo quanto respeita ao 

seu interesse e ao bem estar de sua população, em especial: 

....... 

IV - organizar e prestar diretamente, ou submeter ao regime de 

concessão ou permissão, mediante licitação, os serviços públicos de interesse 

local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

....... 

 

VII - prover sobre a limpeza dos logradouros públicos, a coleta, 

transporte e destinação do lixo domiciliar e de outros resíduos; 

....... 

 

Art. 7º. Compete ao Município, respeitadas as normas de cooperação 

fixadas em lei complementar, em comum com a União e o Estado. 

....... 

 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas; 

....... 

 

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de 

pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território; 

....... 

 

Art. 94. O Município, juntamente com o Estado e a União, é 

responsável pelo saneamento básico, nele compreendido a coleta e tratamento 

do esgoto, o tratamento e distribuição de água potável e a coleta e destinação 

final do lixo domiciliar e hospitalar. 

 

Parágrafo Único. O Município organizará serviço de tratamento dos 

rejeitos e resíduos variados, com o reaproveitamento do material reciclável. 
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Da Legislação Municipal 
 

Lei nº 436, de 07 de Junho de 2001 – Dispõe sobre a conservação de terrenos 

não edificados e dá outras providências. 

 

Lei nº 444, de 27 de Junho de 2001– Dispõe sobre cláusula necessária ao 

contrato de concessão dos serviços de saneamento básico a ser firmado entre 

o Município de Pinhais e a SANEPAR, ou outra empresa a que for outorgada a 

concessão. 

 

Lei nº 436, de 07 de Junho de 2001 - Dispõe sobre a conservação de terrenos 

não edificados e dá outras providências, alterada pela Lei nº 516, de 15 de 

maio de 2002. 

 

Lei nº 501, de 21 de dezembro de 2001 e alterações – Dispõe sobre o sistema 

tributário municipal e institui normas complementares de direito tributário. 

 

Lei nº 503, de 26 de dezembro de 2001 - Dispõe sobre a Coleta de Resíduos 

Sólidos Inorgânicos de Origem não Domiciliar e dá outras providências. 

 

Lei nº 505, de 26 de dezembro de 2001 – Institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, Estabelece Objetivos, Instrumentos e Diretrizes para 

as Ações de Planejamento no Município de Pinhais. 

 

Lei nº 516, de 15 de maio de 2001 -  Altera o caput e o § 1º, do Artigo 2º da Lei  

nº 436/01. 

Lei nº 562, de 31 de março de 2003 - Dispõe sobre a recepção de resíduos 

sólidos potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente. 

 

Lei nº 563, de 31 de março de 2003 - Dispõe sobre o recolhimento, 

armazenagem, aproveitamento e comercialização de lixo em escolas da Rede 

Municipal de Ensino e dá outras providências. 
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Lei nº 575, de 08 de junho de 2003 - Estabelece a obrigatoriedade de 

prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras em 

estabelecimentos comerciais autodenominados de supermercados e ou 

similares. 

 

Lei nº 661, de 10 de dezembro de 2004 e alterações - Cria a Taxa de Coleta 

de Lixo de acordo com o art. 103 Parágrafo Único da Lei 501 de 27 de 

dezembro de 2001 

 

Lei nº 761, de 20 de dezembro de 2006 - Dispõe sobre coleta, transporte e 

destinação final de resíduos sólidos no Município de Pinhais e dá outras 

providências. 

 

Lei nº 1.294, de 23 de março de 2012 - Institui o Código de Vigilância em 

Saúde no Município de Pinhais. 

 

Decreto nº 370, de 29 de novembro de 2002 - Dispõe sobre a limpeza e 

conservação de terrenos não edificados. 

 
Decreto nº 2.371, de 05 de dezembro de 2011 – Regulamenta a Lei Municipal 

nº 661 de 10 de dezembro de 2004. 

 

 

 

Foram ainda considerados, além das demais normativas inerentes, em especial 

as Normas Brasileiras – NBR’s da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

os seguintes instrumentos da política pública municipal: 

 

• Plano Municipal de Recursos Hídricos; 

• Plano Municipal de Macrodrenagem; 

• Plano de Habitação e Regularização Fundiária de Pinhais;  
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• Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
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CAPÍTULO I 
 

 

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  
 

Não há fontes bibliográficas no documento atual. 

A Região Metropolitana de Curitiba – RMC, localizada em sua maior parte no 

Primeiro Planalto Paranaense, apresenta como principais divisores naturais 

geográficos, a sudoeste, a Serra da Escarpa Devoniana, alcançando as bordas 

do Segundo Planalto Paranaense, e a leste a Serra do Mar, divisor com a 

planície litorânea, encontrando-se, o Município de Pinhais, no compartimento 

leste da RMC, na bacia do Alto Iguaçu. 
A configuração inicial da Região Metropolitana de Curitiba - RMC, quando da 

sua criação pela Lei Complementar Federal nº 14/73 compreendia 14 

municípios. 

Essa configuração se manteve até a década de 90, quando começam a ocorrer 

os primeiros desmembramentos de municípios metropolitanos, dentre os quais, 

em 20 de março de 1992, Pinhais, desmembrado de Piraquara. 

Os limites do território metropolitano, entretanto, só são alterados em 1994, 

pela Lei Estadual nº 11.027/94 a qual incluiu mais 04 municípios. 

Em 1995 os contornos da RMC são mais uma vez expandidos pela Lei 

Estadual nº 11.096/95, com a inserção de outros 02 municípios. Registra-se 

nesse mesmo ano outro desmembramento e, pela Lei Estadual 12.125/98, a 

inclusão de mais um município, marcando este a última alteração da década de 

90. O território da RMC permanece com 25 municípios até a inserção da Lapa, 

por meio da Lei Estadual nº 13.512/02, assumindo assim sua configuração 

atual com 26 municípios, que somados perfazem uma área total de 15.461 

Km². São eles: 

Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, 

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

Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, 
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Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, 

Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Tunas do Paraná e Tijucas do Sul. 

Em 2011, os municípios de Campo do Tenente, Pien e Rio Negro, passam a 

integrar a RMC. 

Em decorrência da mudança na estrutura agrícola do Estado, sobretudo a 

contar da década de 70, houve um fluxo migratório para as regiões tidas como 

pólo, passando a RMC de uma população de 869.937 habitantes, em 1970, 

para 2.966.032 no ano de 2000.  

 

Figura 1 Mapa dos Municípios Região Metropolitana de Curitiba. 

 
Fonte:http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/Mapoteca/Mapas/RMC_2012_Pol.pdf 
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Já em 2010, mostrou um crescimento de 17,79% em relação a 2000, com 

3.493.742 habitantes, sendo que os Municípios de Almirante Tamandaré, 

Araucária, Campo Largo, Colombo, Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais 

correspondem a 29,25% desse total. 

Nesse período, isoladamente, o Município de Pinhais apontou um crescimento 

de 13,61%, mesmo considerado expressivo, tendo em vista possuir a menor 

extensão territorial do Estado, é menor que a taxa média regional2. 

Do ponto de vista ambiental, esse crescimento gera conflitos no âmbito 

regional. Um conjunto de estudos e informações, da então Superintendência de 

Recursos Hídricos e Saneamento do Paraná – SUDERHSA, considera que 

grande parte do território dos municípios que compõem a RMC está inserido na 

Bacia do Alto Iguaçu, onde se situam os mananciais de abastecimento da 

RMC. 

Neste contexto e em face da legislação estadual estabelecer mecanismos 

específicos para a ocupação de áreas consideradas manancial voltadas 

abastecimento de água metropolitano, Pinhais, com uma parcela considerável 

de seu território destinada à conservação ambiental têm restrições quanto a 

sua ocupação vez que está situado sobre parte das sub-bacias dos rios Atuba, 

Iraí e Palmital, tendo a do Rio do Meio totalmente inserida em seu território. 

Não obstante, o crescimento vertiginoso da RMC originou uma mancha de 

ocupação urbana contínua, agregando onze municípios, dentre os quais 

Pinhais, ultrapassando os limites administrativos do Município pólo, Curitiba, 

onde, o desenho da ocupação urbana passou a apresentar duas configurações 

principais, conforme se infere no Plano de Desenvolvimento Integrado da RMC: 

i) uma mancha de urbanização contínua que atinge 14 municípios, denominada 

Núcleo Urbano Central - NUC e ii) áreas urbanas isoladas e separadas por 

extensas áreas rurais. 

No que diz respeito a integração na dinâmica metropolitana, conforme estudo 

do IPARDES (2006), Pinhais, classifica-se com nível muito alto, vez que 

combina taxas de crescimento populacional elevada, alta densidade 

populacional, fluxos de deslocamentos pendulares elevados, as menores 
                                                 
2 http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php, acessado em 19/04/2012. 
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proporções de ocupação em atividades agrícolas e as maiores participações na 

renda regional, além da localização de atividade estratégica do ponto de vista 

metropolitano, classificação essa somente comparada com a dos Municípios de 

Almirante Tamandaré, Colombo, Fazenda Rio Grande, e São José dos 

Pinhais3. 

 

Histórico 
 

A região hoje ocupada pelo Município de Pinhais, cuja denominação se deve a 

Floresta Ombrófila Mista Montana – pinheirais, tem suas raízes intimamente 

ligadas à estrada de ferro Paranaguá - Curitiba. 

A colonização da região foi inicia pelo Capitão Manoel Picam ainda no século 

XVII, no entanto o povoamento da mesma permaneceu muito pequeno até a 

emancipação política do Paraná em 1853. A construção da Estação Ferroviária 

em 1885 deu início aos primeiros assentamentos e aglomerações urbanas. 

A indústria cerâmica de Francisco Torres, instalada no início do século XX, 

impulsionada pela proximidade da estação ferroviária, propiciou a instalação de 

uma povoação mais densa e o surgimento de uma identidade cultural entre os 

moradores. 

Pinhais, à época, subordinado ao Município de Curitiba, passou a integrar o 

Município de Piraquara em face ao disposto no Decreto Estadual nº 2.505 de 

27 de outubro de 1932, sendo elevado à categoria de Distrito de Piraquara pela 

Lei Estadual n.º 4966, de 19 de novembro de 1964. 

Nas décadas de 1960 e 1970, o êxodo rural no Estado do Paraná ocasionou 

um movimento migratório das áreas rurais para as áreas urbanas, iniciando o 

processo de metropolização da região de Curitiba. Nas décadas posteriores de 

1970 e 1980, o distrito de Pinhais recebeu um enorme contingente 

populacional, desvirtuando a proposta de um distrito industrial para um espaço 

de uso misto com fortes tendências habitacionais.  

                                                 
3 http://www.ipardes.gov.br/webisis.docs/nivel_integracao_municipios.pdf 



PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 
DO MUNICÍPIO DE PINHAIS 

    

40 

 

Plebiscito realizado no final do ano de 1991 apontou o interesse de 87% 

(oitenta e sete) da população ali residente pela implantação de um poder 

executivo e legislativo local, restando, conseqüentemente em seu 

desmembramento por força da Lei Estadual nº 9.906 de 20 de março de 1992, 

passando então à condição de Município. 

 

Aspectos Geográficos e Físicos 
 

Localizado imediatamente a leste da capital do Estado e com a menor 

extensão territorial dentre os municípios paranaenses, Pinhais tem como 

municípios limítrofes, Curitiba, São José dos Pinhais, Quatro Barras, Colombo 

e Piraquara. É dividido em 15 (quinze) bairros e tem parte de seu território 

inserido em Área Manancial e na Área de Proteção Ambiental – APA do Iraí 

possuindo ainda Unidade Territorial de Planejamento – UTP de Pinhais, cuja 

legislação ambiental que restringe sua ocupação. 

O Município compreende uma área total de 60.749 km², sendo que 

aproximadamente 35 Km2 desta se encontra consolidada pela ocupação 

urbana.  

Segundo o IBGE, as coordenadas geográficas para Pinhais são latitude 25º44’ 

S e longitude 49º19’ W. 

A proximidade com a Capital paranaense se confirma pelos 8,9 km de distância 

entre centros e pode ser observada ainda em relação a outros municípios 

metropolitanos e seus equipamentos, como no caso do aeroporto Afonso 

Penna em São José dos Pinhais, cuja distancia estimada é de 10 km. 
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Figura 2 - Mapa de Localização do Município de Pinhais. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Pinhais, 2012. 

 

Geologia, Geomorfologia e Solos 
 
A área onde se localiza o Município de Pinhais pertence ao Primeiro Planalto 

Paranaense, na porção denominada geologicamente de Bacia Sedimentar de 

Curitiba, esta, composta por um conjunto paralelo à Serra do Mar. 

Segundo SALAMUNI (1999) fazem parte deste conjunto a Formações 

Guabirotuba e Tinguis, e unidades como os sedimentos colúvio-aluvionares 

depositados pelo rio Iguaçu e seus tributários sobre rochas cristallnas do 

Complexo Atuba4, para este trabalho nos interessam a Formação Guabirotuba 

e os depósitos aluvionares. 

                                                 
4 SALAMUNI, E.; SALAMUNI, R. Contexto Geológico da Formação Guabirotuba, Bacia de Curitiba. Características 

Geotécnicas da Formação Guabirotuba, Curitiba, p. 8, 1999. 
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FELIPE (1998) nos demonstra que a Formação Guabirotuba originou-se dos 

sedimentos depositados há 1,8 milhões de anos na Período Quaternário, e 

descritos primeiramente no local denominado Guabirotuba a leste de Curitiba, 

procedentes da decomposição química das rochas pré-cambrianas em clima 

úmido, porém transportados e depositados em condições semi-áridas. Seus 

minerais predominantes são os argilitos e as areias arcosianas5.  

Os depósitos aluvionares estão assentados sobre o embasamento gnáissico-

migmatítito e se compõem de cascalhos arenosos e areias de granulomet ria 

média a grossa, com seixos suba rredondados e suban gulosos de quartzo e 

argilas plásticas nos níveis superiores6. 

SALAMUNI (1999) divide a Bacia Sedimentar de Curitiba em cinco domínios 

morfológicos principais que possuem iguais características geomorfológicas 

das quais separaremos três que podem ser identificadas em nossa área de 

estudo, quais são:  

a) Sistema de planícies ou terrenos aluvionais: planície de várzea ou 

de inundação, com depósitos sedimentares pouco entalhados e freqüentes 

terrenos alagadiços (planície do rio Iguaçu, pe.[sic] ex);  

b) Sistema de colinas (unidades de topo alongado): relevo colinoso, 

colinas alongadas nas direções N-S E NE-SW, com escarpamentos mais 

baixos, entalhamento relativo e dissecação lenta em desenvolvimento devido à 

rede de drenagem média; 

c) Sistema de colinas (unidades de topo plano): relevo colinoso, colinas 

com formas arredondadas, tipo “meia laranja”, vertentes suaves, côncavas em 

geral, com entalhamento e dissecação pouco profunda mas com densa rede 

fluvial;7 

 
 

                                                 
5 FELIPE, R. da S. A Gestão de Riscos Geológicos Urbanos Erosão e Movimento Gravitacional de Massa na Formação 

Guabirotuba. Curitiba, 1998. 47 f. Monografia (Especialização em Gestão Técnica do Meio Urbano) — Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná, Université de Teclinologie de Cornpiègne — France. 
6 MINEROPAR. Mapeamento Geológico-Geotécnico na Região do Alto Iguaçu. Curitiba, p. 12,1994. 
7 SALAMUNI E.; SALAMUNI R. Contexto Geológico da Formação Guabirotuba, Bacia de Curitiba. Características 

Geotécnicas da Formação Guabirotuba, Curitiba, p. 9, 1999. 
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Foto 1 e 2 – Unidades de relevo do Município.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: PGRS, Ambienge, 2004.   
 

Trabalho realizado em 1994 pelo Serviço Geológico e Pesquisa Mineral do 

Paraná - MINEROPAR, denominado de Mapeamento geológico-geotécnico na 

região do Alto Iguaçu, identificou e classificou as unidades de terreno 

existentes em uma área de, aproximados 250 Km2 com vistas a fragilidade 

para a ocupação humana, ficando Pinhais totalmente inserido neste 

mapeamento. 

A grosso modo a Formação Guabirotuba foi dividida em duas subunidades. 

A primeira relacionada com os níveis inferiores formados de aluviões e terraços 

(depósito de aluviões mais elevados), onde podemos encontrar sedimentos 

argilosos de cor cinza, com porcentagem variável de grânulos de quartzo e 

feldspato, com ocorrências subordinadas de níveis de arcósios. Esta 

subunidade é normalmente capeada por solos hidromórficos com espessuras 

variando de 0,2 a 1,0m (sobre aluviões), são solos argilo-siltosos, mole a muito 

mole, com níveis turfosos, em declividades de 0% e 5%, o lençol freático nesta 

área tem em média profundidade 0,90m, tendo alta suscetibilidade a enchentes 
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e inundações, sendo assim considerada uma área imprópria para loteamentos, 

estradas e disposição de resíduos. 

É composta também por solos argilosos, abundantes em matéria orgânica e 

com espessura média de 1,0m (sobre terraços), são solos argilosos moles a 

pouco compacto, de baixa permeabilidade, em declividades de 0% a 10%, e 

lençol freático com profundidade média de 260m. São adequados, com 

restriçoes, para loteamentos e inadequados para disposição de resíduos. 

A segunda subunidade é característica dos níveis mais elevados, com 

cobertura de solo argiloso, residual ou transportado, de cor vermelha, com 

espessura entre 0,5 e 1,5m, desenvolvidos sobre a Formação Guabirotuba. A 

profundidade média do lençol freático é de 3,40m, com surgências freqüentes 

nos contatos entre argilas e arcósios. Estas áreas estão em declividades que 

podem variar de 0% a 30%, de permeabilidade baixa a média, possuindo, no 

geral, suscetibilidade média a alta para erosão, podendo suportar com 

restrições, projetos de loteamentos e estradas, e não deve abrigar resíduos8. 

                                                 
8 MINEROPAR. Mapeamento Geológico-Geotécnico na Região do Alto Iguaçu. Curitiba, 1994. 
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Figura 3 – Mapa de relevo 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Pinhais, 2012. 
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Figura 4 – Mapa de declividades 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Pinhais, 2012. 

 

Hidrografia 
 
Partindo de uma classificação mais ampla, o sistema hidrográfico ao qual 

pertencem os rios de Pinhais é o denominado de Bacia do Alto Iguaçu. Esta 

bacia, estende-se por quase toda RMC, e sua porção leste é responsável pelos 

principais mananciais de abastecimento público da região. 
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Especificamente, no Município de Pinhais, a rede de drenagem é composta por 

quatro bacias, quais sejam: 

• bacia do rio Atuba; 

• bacia do rio Palmital; 

• bacia do rio do Meio; 

• bacia do rio lraí. 

Estes rios fazem parte do sistema de drenagem que forma o rio Iguaçu, o qual 

tem sua origem na confluência do rio Atuba e Iraí. Dos rios aqui citados vale 

ressaltar que a exceção do rio do Meio, denominado originalmente de rio 

Capão, todos tem suas nascentes ao norte do Município de Pinhais. O rio 

Atuba, assim como o Palmital, nascem no Município de Colombo. O rio lraí tem 

suas nascentes nos Municípios de Colombo, Quatro Barras e Piraquara, mas 

forma-se definitivamente na confluência do rio Canguiri com o Iraizinho, no 

limite de Pinhais, Quatro Barras e Piraquara. 

Utilizando as classificações de CHRISTOFOLETTI (1980), as bacias aqui 

apresentadas são classificadas como exorréicas, de escoamento conseqüente, 

com padrão de drenagem do tipo dendritíco.  

Os cursos dos rios Atuba, Palmital e Iraí são tidos como, originalmente, 

meândricos desenvolvidos na planície aluvial. Considerando o sistema 

hidrográfico, Pinhais está em uma vasta planície de inundação. Os rios 

apresentam dois tipos de leitos. O leito menor, encaixado entre margens bem 

reconhecidas, com escoamento suficiente para inibir o crescimento da 

vegetação, e o leito maior ou sazonal que é ocupado pelas águas 

periodicamente. 

A área do leito maior é utilizada pelos rios para acolher as águas superficiais 

em momentos que a intensa precipitação aumenta o escoamento das águas 

pluviais, causando o transbordamento do leito menor ocupando o leito maior 9. 
Atualmente os rios Atuba e Palmital estão com seus leitos retificados, bem 

como o rio lraí das proximidades da foz do rio Palmital para além do Município.  

                                                 
9 CHRISTOFOLETTI A. Geomorfologia, 2. Ed. São Paulo: Ed. Edgard Blücher Ltda. 1980 p. 83. 
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As retificações dos canais se iniciaram na década de 1950 e foram realizadas 

para minimizar os problemas das enchentes na região.  

 

Figura 5 – Mapa da rede de drenagem e sub-bacias de Pinhais 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Pinhais, 2012. 
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Vegetação 
 

A vegetação original do Município de Pinhais, já bastante alterada, é composta 

de tipologias classificadas como primárias e secundárias. Estas são 

representadas pelas formações Estepe Gramíneo-lenhosa e Floresta Ombrófila 

Mista respectivamente, sendo a segunda subdividida em Floresta Ombrófila 

Mista Aluvial e Floresta Ombrófila Mista Montana10. 

A cobertura vegetal configura-se como um fator de manutenção das espécies, 

tendo importância fundamental na proteção do solo e dos recursos hídricos, 

dificultando a ocorrência dos processos erosivos e assoreamento dos rios, 

entretanto, o acelerado processo de urbanização do Município descaracterizou 

totalmente a cobertura vegetal.  

Levantamentos aerofotogramétricos mostram, principalmente ao longo do rio 

Palmital, resquícios de mata ciliar em trechos urbanizados e na margem 

esquerda, ainda sem urbanização11. 

Contudo, os campos de estepe gramíneo-lenhosa deram vez aos 

parcelamentos, sendo hoje, área de urbanização consolidada.  

No entanto, nas bacias hidrográficas dos rios do Meio e lraí a situação é mais 

favorável com grandes áreas preservadas. As legislações sobre mananciais e 

as inerentes ao uso e ocupação do solo, resguardaram os remanescentes de 

espécies nativas da degradação total. 

Na porção do território menos antropizada, observam-se com mais frequencia 

as formações vegetais associadas à altitude, sendo caracterizada pela 

presença do Pinheiro-do-Paraná (Araucaria angustifolia). São pequenos 

fragmentos, em geral já muito antropizados devido a exploração de seus 

recursos e pelo desenvolvimento de atividades agropecuárias. 

 

 

 

                                                 
10 IBGE (1992) e LEITE e KLEIN (1990)PGRS 
11 AEROSUI. EMPRESA DE AEROLEVANTAMENTOS. Levantamento aerofotogramétrico do Município de Pinhais, 

1997. esc. 1:20.000 
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Clima 
 

O clima pode ser fator determinante para a grande maioria das ações 

humanas, sem exageros, é a condicionante do desenvolvimento ou não de 

muitas áreas do planeta. Podemos considerar então que os fenômenos ligados 

ao clima são importantes para orientar as diversas formas com as quais os 

homens apropriam-se dos espaços. 

Em termos climáticos, segundo a classificação de Kõeppen, organizada por 

MAACK (1968), Pinhais está na zona sob o domínio Cfb, que caracteriza-se 

por ser zona temperada sempre úmida, com mais de cinco geadas noturnas 

por ano. As precipitações variam entre 1.100 a 1.600 mm ao ano e as 

temperaturas médias de 15 a 17°C.12 

O clima é determinado por variáveis da circulação atmosférica e posição 

geográfica. A dinâmica atmosférica na região sul do Brasil é marcada pela 

movimentação das Massas de ar do Atlântico durante o ano todo, e no verão 

com grande intensidade das Massas Equatorial Continental e Tropical 

Continental.  

A Massa Tropical Atlântica é quente e úmida, sua penetração no continente 

faz-se no sentido leste — nordeste, variando de intensidade segundo a 

flutuação latitudinal e de afastamento da fonte. 

A Massa Polar Atlântica está presente o ano inteiro, porém suas interferências 

são mais sentidas no inverno, é uma massa fria e úmida, gerada em ambiente 

marítimo que avança do sul para o norte. No verão com o recuo da Massa 

Polar e as alterações depressionárias da estação, a Massa Equatorial 

Continental é atraída para o Sul, ao contrário de outras massas continentais é 

quente e úmida. A Massa Tropical Continental é seca e quente, no verão o 

recuo da Frente Polar Atlântica permite a movimentação desta massa gerada 

na depressão do Chaco, sobre a Região Sul interferindo no clima local.13 

Em linhas gerais, a movimentação das frentes destas massas de ar quente e 

fria nos diversos períodos do ano, criam condições de tempo com maior ou 
                                                 
12 MAACK R. Geografia do Estado do Paraná. Curitiba, 1968. p89 — 191. 
13 MONTEIRO, C. A. de F. Grande Região Sul. IBGE: Rio de Janeiro, v. IV, torno 1, cap. III, 1963. p.l 17-169. 
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menor precipitação, em conjunto com as alterações de temperatura 

determinadas pelo aumento ou diminuição de radiação solar no Hemisfério Sul. 

O regime pluviométrico, determinado pelas condicionantes acima postas, nesta 

região é caracterizado pela intensidade de chuvas no verão e diminuição no 

inverno. Um fenômeno bastante estudado nos últimos anos como lembram 

LADEIRA e AFFINI (1993), é o El Ninõ. Este fenômeno costuma se manifestar 

regularmente em intervalos de três a sete ano, ventos alísios deslocam as 

águas mais quentes do Pacífico em direção ao sul asiático, abrindo caminho 

para a corrente fria do Pólo Sul.  

A água aquecida do sul da Ásia consegue se liberar ocupando da linha do 

Equador até a costa do Peru, trazendo consigo o sistema climático da sua 

região de origem, as formações chuvosas da Indonésia.  

No sul do Brasil, o fenômeno bloqueia as frentes frias carregadas de umidade 

impedindo que sigam para o norte, concentrando a precipitação entre o norte 

argentino e o sul do Brasil14.  

O conjunto dos fenômenos meteorológicos e climáticos durante o ano é 

expresso localmente por uma série de componentes que podem ser 

mensurados por meio de coleta e observação de dados. Na área de estudo, a 

Estação Meteorológica do Instituto Agronômico do Paraná — IAPAR, é a mais 

indicada para coleta de dados e foi utilizada no Estudo de Impacto Ambiental 

da Barragem do Iraí.  

Os dados, demonstram que o trimestre mais chuvoso é o de dezembro a 

fevereiro e o mais seco de junho a agosto. A média anual de precipitação é de 

1.390 mm distribuída com uniformidade no ano.  

Constatou-se que a ocorrência de precipitações máximas em 24 horas não 

seguem uma tendência marcante, ocorrendo em vários meses no ano15.  

A evaporação segue o mesmo padrão das precipitações tendo seus maiores 

índices nos meses de verão, fato normal devido o aumento de radiação solar 

do período, fornecendo assim mais vapor d’água para a atmosfera, 

colaborando no aumento das precipitações. As temperaturas registradas na 
                                                 
14 LADEIRA, C.; MARCELO A. Um susto com data marcada — El Ninõ. Super Interessante. Mar l993,p. 27-31. 
15 SANEPAR. Estudo de Impacto Ambiental da Barragem do Iraí. Curitiba, 1992, v. lA. p. 6.18- 6.29. 
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Estação indicam o mês mais quente em janeiro cuja a média é de 20,1°C2 o 

mês mais frio é julho com média de 13, 0°C86. Os dados coletados confirmam 

a posição climática de Pinhais16.  

 

Uso e Ocupação do Solo 
 
Sua localização estratégica e naturalmente voltada à preservação, atraiu a 

busca por uma melhor qualidade de vida, provocando um processo de 

elitização do solo e, conseqüente, o encarecimento de suas terras. 

A população instalada no Município, quando o custo do solo era mais 

acessível, era constituída, inicialmente, de um perfil de uso e ocupação do solo 

próprio de áreas periféricas, existindo ainda hoje, uma forte demanda por 

serviços de infraestrutura urbana e social, e loteamentos com padrões de 

urbanização variados conforme a renda da população residente. 

A partir de 2001, com a elaboração do Plano Diretor, a legislação que disciplina 

a matéria buscou organizar e direcionar o crescimento da cidade segundo as 

tendências e características diagnosticadas à época. Em 2011, a revisão do 

Plano Diretor sedimentou a proposta de desenvolvimento urbano pautado na 

manutenção da qualidade do espaço urbano.  

O Plano Diretor também garantiu a participação da população em suas etapas 

de planejamento, prevendo ainda a continuidade da mesma na gestão urbana. 

Para alcançar os objetivos estabelecidos no Plano Diretor do Município de 

Pinhais, instituído pela Lei n.º 505/2001, e alterado pela Lei n.º 1232/2011, 

destacam-se a implementação das seguintes estratégias: 

 

• estratégia de desenvolvimento regional; 

• estratégia de desenvolvimento ambiental; 

• estratégia de desenvolvimento turístico; 

• estratégia de ordenamento territorial; 

• estratégia de desenvolvimento social; 

                                                 
16 SANEPAR. Estudo de Impacto Ambiental da Barragem do Iraí. Curitiba, 1992. v. lA. p. 6.18- 6.29. 
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• estratégia de desenvolvimento econômico; 

• estratégia de desenvolvimento de infraestrutura e serviços públicos; 

• estratégia de desenvolvimento institucional. 

 

Nelas estão contempladas, de forma direta, conforme a seguir elencadas, ou 

indireta, diretrizes para o saneamento básico. 

• implementar a política regional de saneamento ambiental; 

• compatibilizar as prioridades de infraestrutura municipal de 

saneamento com as de caráter regional, de forma a fortalecer as 

estratégias regionais; 

• implementar no âmbito municipal colegiado voltado ao 

monitoramento e execução das políticas ambientais, bem como a 

aplicação da legislação pertinente;  

• recuperar e preservar a qualidade hídrica dos mananciais e 

minimizar o impacto de cheias recorrentes; 

• fortalecer ações visando a prevenção de catástrofes naturais; 

• gerenciar integralmente os resíduos produzidos no Município; 

• recuperar, preservar e conservar a cobertura vegetal e integrar 

remanescentes florestais às áreas de preservação permanente; 

• identificar e garantir o uso sustentável dos recursos naturais; 

• intentar medidas voltadas a descentralização da fiscalização e 

licenciamento ambiental; 

• adequar as unidades de conservação municipais ao Sistema 

Nacional de Unidades De Conservação – SNUC;  

• fomentar e desenvolver práticas voltadas à sustentabilidade 

ambiental; e 

• melhorar as condições do saneamento básico. 

 

Para consecução destas diretrizes, buscou-se o aprimoramento dos 

instrumentos legais, o qual resultou na nas seguintes leis municipais: 
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• Lei nº 1.233 de 30 de setembro de 2011 - Dispõe sobre o 

Zoneamento, o Uso e a Ocupação do Solo no Município de Pinhais. 

• Lei nº 1.234 de 30 de setembro de 2011 - Dispõe sobre o 

parcelamento e remembramento do solo no Município de Pinhais. 

• Lei nº 1.236 de 30 de setembro de 2011 - Dispõe sobre as normas 

que regulam a elaboração e aprovação de projetos, o licenciamento, 

a execução, manutenção e conservação de obras no Município de 

Pinhais e dá outras providências. 

• Lei nº 1.238 de 30 de setembro de 2011 - Dispõe sobre a 

transferência do direito de construir no Município de Pinhais, prevista 

no inciso XXVIII do artigo 9º da Lei Municipal nº 505 de 26 de 

dezembro de 2001 e suas alterações. 

 

As características de urbanização de Pinhais levaram ao atual zoneamento, o 

qual é definido em três compartimentos distintos. O primeiro, como área de 

ocupação consolidada, o segundo como Unidade Territorial de Planejamento 

de Pinhais – UTP e o terceiro como Área de Proteção Ambiental do Iraí – APA. 

Visando controlar e minimizar os problemas oriundos da ocupação inadequada 

em áreas de mananciais, estas últimas possuem parâmetros urbanísticos que 

conferem ao solo uma flexibilização de uso e ocupação, sem, contudo 

desconsiderar a fragilidade ambiental a que esta sujeita a área e seu elevado 

potencial hídrico. 

Desta forma, a configuração do espaço municipal está sempre sob a ótica das 

bacias hidrográficas, seguindo uma escala restritiva a partir do oeste na bacia 

do rio Atuba, em direção leste pelas bacias do Palmital, do Meio e do Irai. 
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Figura 6 – Mapa de Zoneamento 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Pinhais, 2012. 

 
ASPECTOS SÓCIO ECONÔMICOS 
 

Essencial à população, por natureza, o saneamento básico apresenta interface 

com todos os aspectos da vida comunitária. Os fatores sócio econômicos locais 

são importantes para o conhecimento das necessidades, expectativas e 

exigências da população. O estabelecimento de estratégias de abordagem 

educacional, de comunicação e participação, necessários à preservação da 

saúde pública decorrem da análise destes fatores. 

 
 



PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 
DO MUNICÍPIO DE PINHAIS 

    

56 

 

Demografia 
 
Pinhais é caracterizado como um Município urbano, com taxa de urbanização 

de 100% (IBGE- 2010) e, com poucas áreas com características rurais. A 

população de 117.00817 (cento e dezessete mil e oito) habitantes, se concentra 

em uma área urbana consolidada de aproximadamente 35 Km2. 

Neste cenário, a densidade demográfica de 1.926,08 hab./km2, número já 

bastante elevado, passa para 3.343,08 hab./km2. Muito embora a taxa de 

crescimento anual apresente descréscimo de 3,59% em 2000 para 1,0145% 

em 2010, ao consideramos os dados acima, deduz-se que os componentes 

abordados neste trabalho tem grande influência da concentração demográfica 

que o Município possui. 

A Tabela 1 abaixo, adaptada do Plano Diretor, aprovado em 2011, apresenta 

dados populacionais que comprovam o arrefecimento no crescimento 

populacional em Pinhais. 

 
Tabela 1 - População Residente e Crescimento % de acordo com dados 
censitários, com estimativas e projeções populacionais - 1996 a 2030.  

 Pinhais 

Ano 1996 2000 2007 2010 2020 2030 

População 89.335 102.985 112.038 117.008 129.435 143.182 

Crescimento % a.a - 3,80 1,3 1,0145 - - 

Fonte: IBGE/Contagem Populacional 1996 e 2007; Censo demográfico 2000 e estimativas e projeções - Site 

IPPUC/Curitiba em Dados/RMC 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Dados disponíveis em http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=411915# acesso em 08/06/2011 
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Figura 7 – Mapa de densidade populacional 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Pinhais, 2012. 

 

Conjugando os dados da Tabela 1 com os da Tabela 2, observar-se que a 

evolução da população de Pinhais, encontra-se em processo de estabilização.  

O envelhecimento da população é outra característica importante a ser 

observada e pode ser visualizada na comparação da população dividida por 

faixa etária na tabela abaixo. Conforme Figura 8 que apresenta a pirâmide 

etária do Município por sexo não há em Pinhais uma predominância entre 

homens e mulheres, sendo bastante equilibrada esta relação. 
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Tabela 2 – População por faixas etárias de referências, em 2000 e 2010 
Faixa Etária Total 2000 % Total 2010 % 

Até 1 ano 2113 2,05 1769 1,51 

1 a 3 anos 6104 5,93 4920 4,20 

4 anos 2093 2,03 1745 1,49 

5 anos 2117 2,06 1824 1,56 

6 anos 2040 1,98 1684 1,44 

7 a 9 anos 5725 5,56 5649 4,83 

10 a 14 anos 9839 9,55 10334 8,83 

15 a 17 anos 6035 5,86 6340 5,42 

18 a 22 anos 10858 10,54 10266 8,77 

23 a 24 anos 4245 4,12 4161 3,56 

25 anos ou mais 51816 50,31 68316 58,39 

102985  117008 
Fonte: IBGE, 2012. 

 
 
 

Figura 8 – Pirâmide etária por sexo 

 
Fonte: IBGE, 2010. 
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Economia 
 

O baixo estoque de terras, áreas inaptas para a habitação, a valorização do 

solo, as restrições de uso, e outros fatores coibentes de expansão, presentes 

na legislação e nos planos setorias, não tem prejudicado o crescimento 

econômico do Município. As atividades econômicas estão voltadas às 

indústrias de beneficiamento e transformação e muito fortemente à prestação 

de serviços. 

Pinhais abriga um pólo industrial com aproximadamente 1.068 (um mil e 

sessenta e oito) empresas e de serviços com mais de 5.268 (cinco mil, 

duzentos e sessenta e oito) estabelecimentos, destacando-se os setores 

secundário, nos segmentos de construção civil e metalurgia, com uma indústria 

de ponta de relevância na produção de bens duráveis e de capital e o terciário 

com ênfase nos estabelecimentos comerciais, que perfazem um total de 3.384 

(três mil, trezentos e oitenta e quatro)18. 

O setor primário tem pouca expressividade na economia do Município, o baixo 

valor agregado dos produtos evidencia-se na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Valor adicionado bruto a preços básicos, segundo setores 
econômicos para o município de Pinhais – 2002 a 2005 

Setores Econômicos 
Anos

2002 2003 2004 2005

VA Total (R$ 1.000,00) 839.993 969.845 1.159.300 1.249.751 

VA Agropecuário (%) 0,08 0,11 0,15 0,09 

VA Indústria (%) 30,67 32,11 34,48 37,43 

VA Serviços (%) 69,25 67,77 65,37 62,48 

Fonte: IBGE/IPARDES, PDU, 2010. 

A Tabela 4 ilustra a divisão das indústrias de Pinhais por ramo de atividade, e a Tabela 

5 os estabelecimentos do setor terciário, segundo IPARDES no ano de 2010. 

 

 

 

                                                 
18 Fonte: Cadastro Econômico Prefeitura Municipal, abril 2012. 
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Tabela 4 - Indústria por atividade e número de estabelecimentos e empregados 

em Pinhais, 2010. 
Atividade Industrial Estabelecimentos Empregados 

Ind. Prod. Minerais não Metálicos   28 478 

Industria  Metalúrgica 193 2847 

Industria Mecânica 101 1.643 

Ind. Mat. Eletrônico e Comunicação 34 555 

Ind. Materiais Transporte 26 1.024 

Ind. Da Madeira e do Mobiliário 83 919 

Ind. Papel, Papelão, Editoras  63 1.385 

Ind. Borracha, Fumo, Couros, Similares 46 900 

Química, Farmácia, Veterinária, Perfumes, Sabão, 

Outros 
141 2.929 

Ind.  Textil, Vestuário , Artefatos Tecido 30 345 

Prod Alimentos, Bebidas,  Alc. Etílico  57 1.038 

Indústria de calçados 1 6 

Construção Civil 297 5.164 

Total 1100 19233 
Fonte: Caderno Estatístico Município de Pinhais – IPARDES – 2012.  

 

Tabela 5 – Estabelecimentos por atividades do Setor Terciário 
Tipo de Estabelecimento Estabelecimentos Empregados 

Comércio Varejista 981 5.800 

Comércio Atacadista 211 2.323 

Inst. Cred., Seguro, Capitais 25 352 

Admin., Tec. Prof., Aux. Ativ. Econ. 284 4.471 

Transporte e Comunicações 117 2.727 

Serv. Aloj., Alim., Rádio Dif., TV 235 2.519 

Serviços Med., Odonto., e Veterinário 52 960 

Ensino 47 662 

Total 1952 19814 
Fonte: Caderno Estatístico Município de Pinhais – IPARDES – 2012. 

 

As atividades dos dois setores geraram em 2010, 39.047 (trinta e nove mil e 

quarenta e sete) empregos no Município, contribuindo para uma arrecadação, 

relativa ao ICMS, de R$ 43.717.971,30 (quarenta  três milhões, setecentos e 

dezessete mil, novecentos e setenta e um reais  trinta centavos) e em 2011 de 



PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 
DO MUNICÍPIO DE PINHAIS 

    

61 

 

R$ 49.981.688,99 (quarenta e nove milhões, novecentos e oitenta e um mil, 

seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos)19. 

São ainda, representativos na arrecadação municipal, os repasses do Fundo 

de Participação dos Municípios que, em 2011, somaram R$ 34.791.660,35 

(trinta e quatro milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta 

reais e sessenta e cinco centavos) e os relativos ao Imposto sobre Propriedade 

de Veículos Automotores na ordem de R$ 9.151.725,46 (nove milhões, cento e 

cinqüenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis 

centavos) para o mesmo ano20. 

Essa conjuntura, aliada a fatores de gestão, é refletida em seu Produto Interno 

Bruto - PIB per capita de R$ 20.129,00 (vinte mil, cento e vinte e nove reais), 

IBGE 2009, em sua classificação como 7ª arrecadação do Estado (SEFA, 

2012) e no índice FIRJAN de Gestão Fiscal, onde é apontada como a cidade 

mais desenvolvida da RMC, segunda no Estado do Paraná e 18º(décima 

oitava) no Brasil. 

Pinhais detém ainda, conforme o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD (2000), a 2ª colocação no ranking metropolitano do 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M de 0,815, o qual além 

de considerar o PIB percapita, depois de corrigi-lo pelo poder de compra da 

moeda de cada país, também leva em conta a longevidade e a educação, e é 

classificado como o 4º melhor Município em desenvolvimento da RMC com 

índice IPARDES de Desempenho Municipal - IPDM de Pinhais/2009 de 0,7371. 

 

Educação 
 

O ensino fundamental de responsabilidade da Secretaria Municipal Educação, 

segue uma proposta pedagógica curricular na rede de ensino, voltada a 

fortalecer o trabalho de Educação Ambiental na escola, em consonância com o 

que determina o inciso VI do artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988. A 

educação ambiental como forma de prática educacional sintonizada com a vida 
                                                 
19 Dados de arrecadação da Secretaria Municipal de Finanças, 2012. 
20 Dados de arrecadação da Secretaria Municipal de Finanças, 2012. 
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na sociedade, tem como desafio alcançar todos os cidadãos através de um 

processo pedagógico participativo permanente voltado a incutir no educando 

uma consciência crítica sobre a problemática ambiental. 

Todas as unidades de ensino são organizadas tendo como referencia o 

currículo básico. Nas unidades que oferecem o ensino em tempo integral, além 

do currículo básico há a integração com o currículo complementar, que 

compreende: 

• Desenvolvimento Artístico e Cultural,Filosofia para crianças; 

• Linguagem e Comunicação; 

• Meio Ambiente e Sustentabilidade; 

• Práticas de Participação Social, Cidadã e Financeira; 

• Práticas Esportivas; 

• Práticas no Laboratório de Ciências; 

• Raciocínio Lógico-matemático;  

• Saúde e Bem – Estar. 

 

Dessa forma, a cada passo, vão sendo elaborados os conhecimentos 

necessários para garantir as ações dos educandos no ambiente, trabalhando 

com a sua própria realidade, favorecendo os vários aspectos do convívio social 

na construção do conhecimento e, como cidadãos, na busca da resolução de 

problemas ambientais da sua comunidade. 

Esta metodologia contribui para fortalecer conceitos e conteúdos a propósito do 

tema e conscientizar sobre o papel de cada um na preservação dos recursos 

naturais, em especial o ensino de Ciências que tem como um de seus eixos os 

recursos tecnológicos, a ação humana, o meio ambiente, os fenômenos da 

natureza, o ser humano e a saúde. 

As ações são realizadas de forma integrada e proporcionam a melhoria na 

qualidade de vida da população refletindo na saúde e no nível sócio 

econômico, conseqüentemente no bem estar coletivo. 

Outro aspecto relevante é a participação da comunidade escolar nas questões 

ambientais, levando-a a melhorar seu entendimento a respeito da qualidade de 

vida. 
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As ações da prática implementadas objetivam, prioritariamente, instigar 

reflexões e questionamentos sobre as relações sociedade e natureza, 

buscando e estimulando uma maior compreensão quanto aos desafios 

ambientais. 

educandos e educadores 

A mudança de comportamento, de educandos e de educadores, para uma 

melhor qualidade de vida, onde continuidade dessas questões, apreendidas no 

ambiente escolar, são levadas ao seu cotidiano, mostra-se como importante 

caminho para a formação do cidadão. 

Assim, a proposta pedagógica do Município reforça o entendimento que 

através do processo educativo, participativo e permanente, é possível formar 

cidadãos com uma consciência crítica e conhecedor do seu papel para as 

questões ambientais. 

As ações da Secretaria Municipal de Educação de Pinhais estão balizadas nas 

seguintes vertentes: 

• Institucional, que prioriza a parcerias com outras secretarias, 

instituições, ONGs; e 

• Pedagógica, que prioriza ações de apoio às unidades de ensino e 

aos profissionais de educação no sentido de incentivar projetos de 

inclusão da Educação Ambiental nas escolas. 

 

São exemplos destas ações, o Projeto de Hortas Escolares, Paisagismo, 

Paisagismo funcional – tratamento de esgoto com plantas: sistema auto-

sustentável e promotor de bem-estar social e consciência ecológica (UTFPR), 

construindo Agenda 21 de Pinhais na Rede Municipal de Ensino e Alimentação 

Saudável, além de cursos de formação para gestores e 

professores/educadores, alunos e comunidade, eventos de consulta e diálogo 

com professores, educadores, alunos das escolas estaduais, municipais e 

privadas. 

Na Tabela 6, são apresentados os dados dos estabelecimentos municipais de 

educação. 
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Tabela 6 – Estabelecimentos Municipais de Ensino, turmas e matrículas em 

2012. 
Nome da Unidade Bairro Turmas Matrículas 

CMEI Aprendendo e Crescendo Alto Tarumã 16 355 

CMEI Dedo Mágico Estância Pinhais 9 207 

CMEI Helena Kolody Atuba 8 211 

CMEI Jane Ana Maria Antonieta 4 91 

CMEI Jaqueline Batista de Paula Jardim Claudia 7 182 

CMEI João Batista Costa Vargem Grande 8 205 

CMEI Marcelino Champagnat Maria Antonieta 11 253 

CMEI Monteiro Lobato Emiliano Perneta 4 97 

CMEI Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Jardim Claudia 2 50 

CMEI Pequeno Príncipe Maria Antonieta 9 209 

CMEI Preparando o Futuro Jardim Amélia 7 169 

CMEI Raimunda Boeng Gorges Weissópolis 7 156 

CMEI Rosi Galvão Jardim Karla 3 79 

CMEI Tarsila do Amaral Vargem Grande 0 0 

CMEI Tia Marlene Weissópolis 9 233 

CMEI Vinicius de Moraes Weissópolis 0 0 

CMEI Vó Charlote Atuba 8 203 

CMEI Vó Margarida Pineville 8 207 

EM 31 de Março Atuba 14 279 

EM Antonio Alceu Zielonka Atuba 10 212 

EM Antonio Andrade Maria Antonieta 43 988 

EM Aroldo de Freitas Emiliano Perneta 14 376 

EM Candido Portinari Jardim Claudia 6 172 

EM Chafic Smaka Jardim Amélia 23 644 

EM Clementina Cruz Estância Pinhais 20 484 

EM Dona Maria Chalcoski Centro 17 374 

EM Elis de Fátima Zem Maria Antonieta 16 93 

EM Felipe Zeni Alto Tarumã 18 477 

EM Frei Egídio Carloto Atuba 10 219 

EM Guilherme Ceolin Vargem Grande 27 819 

EM João Leal Atuba 12 372 

EM João Leopoldo Jacomel Weissópolis 24 724 

EM José Brunetti Gugelmin Pineville 17 441 

EM Lirio Jacomel Jardim Karla 29 674 

EM Maria Cappellari Maria Antonieta 14 396 

EM Marins de Souza Santos Jardim Claudia 23 632 

EM Odile Charlotte Bruinjé Jardim Claudia 19 443 
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EM Poty Lazzarotto Emiliano Perneta 6 136 

EM Profª Thereza Corrêa Machado Weissópolis 19 462 

EM Severino Massignan Weissópolis 18 487 

Total 12.811 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação (turmas, matrículas e vagas retiradas de relatórios do SEREWEB em 

13/04/2012; dados referentes ao ano letivo 2012. 

 

Questão a ser abordada, refere-se à descontinuidade da prática educacional no 

Município. Ao passar para a rede estadual, responsável pelo ensino médio, o 

aluno se depara com a falta de continuidade nos projetos de educação 

ambiental, uma vez que não existe um laço entre as escolas municipais e 

estaduais. 

A rede estadual de ensino é responsável pelo ensino fundamental de 5º a 8º 

séries, bem como pelo ensino médio. 

Na Figura 9, abaixo, são apresentadas as matriculas por classe de ensino. 

 
Figura 9 – Número de alunos da rede estadual de ensino 

 
Fonte: http://www.educacao.pr.gov.br/, http://www4.pr.gov.br/escolas/numeros/index.jsp, acessado em 16/04/2012. 

 

Pinhais conta hoje com dezoito estabelecimentos de ensino particular, 

conforme Figura 10. A distribuição, bastante pulverizada no território, indica a 
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existência de demanda por serviços diferenciados no aspecto educacional. 

Estas instituições oferecem serviços nos vários níveis educacionais, desde o 

maternal até ensino profissionalizante. 

A nível de 3º grau Pinhais conta com uma única faculdade, também particular, 

a qual oferta, atualmente, cursos de graduação nas seguintes áreas: 

Administração, Direito, Pedagogia e Pedagogia AED e Serviço Social. Oferece 

ainda especialização nas áreas de Psicopedagogia Clínica e Institucional, 

Educação Especial e Interdisciplinaridade, Gestão Educacional: Administração, 

Supervisão e Planejamento, Gestão Estratégica, Organizacional e Liderança, 

Psicopedagogia Clínica, Gestão e Educação Socioambiental21.  

 
Figura 10 – Instituições da rede particular de ensino 

 
Fonte: http://www.educacao.pr.gov.br/, http://www4.pr.gov.br/escolas/numeros/index.jsp, acessado em 16/04/2012. 

 

Saúde 
 

O planejamento e execução da política municipal de saúde é efetivado por 

meio da implementação do Sistema Municipal de Saúde e do desenvolvimento 

de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população, com a 

                                                 
21 Fonte: http://www.fapi-pinhais.edu.br/web/ 
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realização integrada de atividades assistenciais e preventivas, a cargo da 

Secretaria de Saúde22.  

Para atingir seus objetivos, a rede básica de serviços do Sistema Único de 

Saúde municipal conta com 12 (doze) equipes de Estratégia de Saúde de 

Família - ESF, 05 (cinco) clínicas de odontologia, além de agentes comunitários 

que tem contato direto com cerca de 45% da população. 

Nos serviços especializados destaca-se o trabalho do Centro de Testagem e 

Aconselhamento em DST/AIDS - CTA que atende e incentiva a livre demanda 

para os testes no Município e oferece acompanhamento sistemático aos 

portadores de hepatites virais. O sistema de assistência a saúde ainda é 

composto por serviços de referência como o Hospital e Maternidade de 

Pinhais, com 64 (sessenta e quatro) leitos disponíveis e uma média de 6.965 

(seis mil, novecentos e sessenta e cinco) atendimentos/mês, o CAPS-AD e o 

CAPS II. 

Na área de vigilância em saúde o Município possui um Centro de Controle de 

Zoonozes - CCZ responsável pela prevenção e controle de zoonoses e 

doenças transmitidas por vetores, e para isso realiza o controle das populações 

animais. 

Atualmente, o CCZ realiza ações de controle de animais sinantrópicos e 

peçonhentos, vistoria zoosanitária, vacinação anti-rábica de cães e gatos, 

projeto de castração de cães e gatos, projeto veterinário mirim, programa de 

controle da dengue, acompanhamento de notificações de acidentes por 

agressão animal e monitoramento de zoonoses23. 

Existe ainda, em Pinhais, um hospital de natureza privada, um hospital 

penitenciário, um hospital psiquiátrico estadual e várias clínicas médicas com 

diversas especialidades espalhadas pelo Município.  

Os indicadores de saúde do Município apontam um decréscimo nas taxas de 

mortalidade infantil. Em 2001, eram 23 (vinte e três) óbitos de menores de um 

                                                 
22 http://www.pinhais.pr.gov.br/aprefeitura/secretariaseorgaos/saude/, acessado em 19/04/2012 
23 http://www.pinhais.pr.gov.br/aprefeitura/secretariaseorgaos/saude/Zoonoses/FreeComponent320content2900.shtml, 

acessado em 20/04/2012 
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ano por mil nascidos vivos sendo que em 2010 este número baixou para 12,97 

(doze virgulo noventa e sete) por mil nascidos vivos. 

No mesmo período, a mortalidade materna oscilou bastante. De qualquer forma 

se encontra em patamares muito altos. Em 2010 foram 155,70 (cento e 

cinqüenta e cinco vírgula setenta) por cem mil nascidos vivos24. 
A análise da mortalidade por grupos de causas, em Pinhais, mostra que vêm 

ocorrendo mudanças no perfil de saúde da população. Semelhante às 

tendências observadas nacionalmente em áreas mais urbanas, diminuíram as 

mortes por doenças transmissíveis e aumentaram aquelas relacionadas ao 

aparelho circulatório, neoplasias e principalmente as causas externas. 

Consultando dados da Secretaria de Saúde, constantes da Tabela 7 sobre os 

casos de diarréia relativos ao segundo semestre de 2010, observamos um 

número elevado de atendimentos nos meses de junho, agosto e setembro, 

contudo não há como precisar uma correlação com fatores ambientais ou de 

saneamento. 

 

Tabela 7 – Ocorrências de diarréia no segundo semestre de 2010. 

Ocorrências 2010 
Meses 

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Diarréia 218 97 105 103 10 28 14 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2012. 

 

Em se tratando de doenças relacionadas ao saneamento, foram apresentados 

os relativos a leptospirose. No ano de 2011, houve registro no sistema de 

saúde de 12 (doze) casos, tendo quatro resultado em óbito. Os registros estão 

espacializados no mapa a seguir e demonstra que as ocorrências aparecem de 

forma distribuída por todo o território municipal, entretanto, a maioria dos casos 

sobrepõe as regiões com frequentes alagamentos. 

 

                                                 
24 Secretaria Municipal de Saúde, 2012. 



PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 
DO MUNICÍPIO DE PINHAIS 

    

69 

 

Figura 11 – Mapa de ocorrências de leptospirose 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2012. 

 

Assistência Social 
 

A gestão da Política Municipal de Assistência Social, compreendendo a 

promoção de um conjunto de ações sócio-assistenciais, capazes de atender as 

necessidades básicas da população, juntamente com a sociedade civil e 

organizações não governamentais, seguindo os princípios e diretrizes 
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estabelecidas na Política Nacional de Assistência Social é de responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Assistência Social 25. 

Para o atendimento da população o Município possui 4 (quatro) Centros de 

Referência de Assistência Social - CRAS, com programas voltados à 

prevenção e enfrentamento de situações de vulnerabilidade e risco social, ao 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a busca de sua 

autonomia e emancipação, bem como à promoção de aquisições sociais e 

materiais. 

Os CRAS estão distribuídos conforme áreas de maior vulnerabilidade social do 

Município, tendo em vista ampliar a abrangência dos serviços e facilitar a 

identificação e atendimento das famílias usuárias desta política.  

Os serviços de Proteção Social Básica desenvolvidos nos CRAS são: 

 

• Cadastro Único – coleta de informações que possibilita o acesso e a 

participação das famílias em programa sociais de concessão de 

benefícios, como o Bolsa Família, Peti, Projovem, PAC – Programa 

de Aceleração do Crescimento, Tarifa Social (energia elétrica), 

Carteira do Idoso (transporte interestadual), Programa do Leite, 

Isenção de taxas de inscrição em universidades e concursos 

públicos. 

• Atendimento ao Usuário – Acolhida, entrevistas, visitas domiciliares, 

concessão de benefícios continuados e eventuais, acompanhamento 

das famílias priorizando as beneficiárias dos programas de 

transferência de renda/encaminhamentos para a rede 

socioassistencial. 

• Qualificação Profissional – Através de capacitações preparar o 

usuário para que possa aprimorar suas habilidades para executar 

ações específicas para inserção no mercado de trabalho. 

 

                                                 
25 http://www.pinhais.pr.gov.br/aprefeitura/secretariaseorgaos/assistenciasocial, acessado em 19/04/2012. 
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O CRAS conta também com entidades parceiras não governamentais que 

somam ações voltadas à melhoria da qualidade de vida das famílias, para onde 

são encaminhados os usuários de acordo com suas necessidades. 

Os Programas e Projetos que são ofertados a população estão listados a 

seguir: 

 

• Programa Estadual Leite das Crianças - destinado à diminuição da 

desnutrição, sendo prioritário o atendimento de crianças de 06 a 36 

meses de idade, pertencentes a famílias com renda média per capita 

inferior a meio salário mínimo. 

• Programa Projovem Adolescente - o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 17 

anos (Projovem Adolescente) tem por foco o fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária, o retorno dos adolescentes à 

escola e sua permanência no sistema de ensino. Isso é feito por 

meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência 

social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do 

trabalho. O público-alvo é constituído, em maioria, de jovens cujas 

famílias são beneficiárias do Bolsa Família, estendendo-se também 

aos jovens em situação de risco pessoal e social encaminhados 

pelos serviços de Proteção Social Especial do SUAS ou pelos 

órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 

adolescente. 

• Projeto Arte e Cidadania - tem como objetivo incentivar a prática do 

artesanato como alternativa de gerar emprego e renda. 

• Passe Escolar - Programa Municipal que atende estudantes de nível 

fundamental e médio, com custeio de 50% do vale transporte 

mensal. 

• Programa de Atenção ao Idoso – de atendimento integral continuado 

à pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, através 

de acompanhamento familiar, inserção e participação em grupos 
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e/ou centro de convivência e a concessão de 01 (uma) cesta básica 

em meses alternados. 

• Programa de Segurança Alimentar (Horta Comunitária) – realizado 

em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico. 

• Programa de Enfrentamento a Pobreza (Cozinha Brasil) – tem por 

foco ensinar a população a preparar os alimentos de forma 

inteligente e sem desperdício. 

 

DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 
 

A Prefeitura de Pinhais vem realizando anualmente audiências públicas, 

conclamando a comunidade a participar do planejamento dos investimentos 

num processo de Orçamento Participativo. As audiências são precedidas de 

pesquisa, organizada pela Secretaria Municipal de Finanças/Departamento de 

Planejamento Orçamentário, embasada na seguinte metodologia: 

• Elaboração de formulário contendo quesitos de responsabilidade do 

Município; 

• Disponibilização do formulário, na página virtual da Prefeitura, para 

votação de prioridades; 

• Disponibilização do formulário para preenchimento em instituições 

públicas; 

• Distribuição do formulário, à comunidade, por meio da rede 

municipal de ensino; 

• Visitação nas escolas estaduais, em todos os períodos, explanando 

sobre o orçamento participativo, sua importância e aplicando a 

pesquisa para os alunos com idade acima de 16 anos; 

• Divulgação das audiências públicas, via e-mail e cartas, para 

aproximadamente 7.000 (sete mil) munícipes, associações, 

empresas e comércios cadastrados na Prefeitura; 

• Tabulação da pesquisa, por bairro; 

• Apresentação dos resultados em audiência pública. 
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Figura 12 – Formulário aplicado pela Prefeitura para participação popular. 

 
Dos Resultados 
 
Em 2011, a pesquisa sobre as demandas da comunidade apontou as 

prioridades, conforme Tabela 8. À época foram preenchidos 5.293 (cinco mil 

duzentos e noventa e três) questionários. 
Tabela 8 – Resultados da pesquisa no ano de 2011, para todo o Município. 
Classificação Quesitos Totais 

1º Médicos nas Unidades de Saúde 3376 

2º Armazém da Família 2800 

3º Cursos Profissionalizantes 2227 

4º Asfalto 2093 

5º Dragagem dos Rios 2006 

6º Calçadas 1909 

7º Saúde da Família 1839 

8º Creches 1640 

9º Limpeza de Rios 1585 

10º Escolas 1491 

11º Segurança no Trânsito 1345 

12º Parques e Praças 1294 

13º Limpeza de Terrenos e Ruas 1171 

14º Iluminação Pública 900 

15º Quadras Esportivas 895 

16º Sinalização 819 

17º Academias ao Ar Livre 573 

18º Regularização Fundiária 321 

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças, 2012. 
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No que concerne aos componentes do Plano de Saneamento, observe-se que 

o item relacionado a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos obteve 

1.171 (mil cento e setenta e um) solicitações, enquanto o relacionado a 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas foram 3.591 (três mil 

quinhentos noventa e um), número expressivo, embora na classificação geral 

apareça em 5º lugar. 

No ano de 2012, o procedimento de pesquisa foi repetido, alcançando o 

preenchimento de 5.322 (cinco mil, trezentos e vinte dois) questionários, 

número proporcional ao do ano anterior. 

Neste ano a pesquisa resultou em 1.657 (mil seiscentos e cinqüenta e sete) 

manifestações quanto à necessidade de limpeza urbana, obtendo o 9º lugar na 

lista de serviços e 1.435 (mil quatrocentos e trinta e cinco) manifestações para 

dragagem dos rios, resultando no 10º lugar, conforme Tabela 9. Nota-se uma 

expressiva diminuição no item drenagem, sendo ela tida como decorrente da 

conjunção de uma menor ocorrência de eventos climáticos com as 

intervenções estruturais nos canais de drenagem, realizadas pelo Poder 

Público. 
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Tabela 9 – Resultados da pesquisa no ano de 2012, para todo o 

Município. 
Classificação Quesitos Totais 

1º Médicos nas Unidades de saúde 4339 

2º Segurança 3804 

3º Armazém da Família 3468 

4º Cursos Profissionalizantes 2960 

5º Saúde da Família 2804 

6º Calçadas 1949 

7º Asfalto 1889 

8º Creches 1689 

9º Limpeza de terrenos e ruas 1657 

10º Dragagem de Rios 1435 

11º Escolas 1406 

12º Parques e Praças 1388 

13º Iluminação Pública 1040 

14º Quadras Esportivas 1008 

15º Segurança no trânsito 989 

16º Sinalização 811 

17º Academias ao ar livre 544 

18º Regularização Fundiária 299 

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças, 2012. 
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CAPÍTULO II 
 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 

O presente Capítulo, componente “Abastecimento de Água Potável”, 

constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao 

abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações 

prediais e respectivos instrumentos de medição, para efeitos da Lei Federal nº 

11.445/2007, a qual estabelece as diretrizes nacionais e a política federal para 

o saneamento básico, foi elaborado em conformidade com referida Lei, 

observados os princípios fundamentais nela contidos. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos 

principais fatores limitantes ao desenvolvimento das cidades. Para a 

manutenção sustentável do recurso água são necessários instrumentos 

gerenciais de proteção, planejamento e utilização, adequando o planejamento 

urbano de acordo com a vocação natural do sistema hídrico. Tratamento 

especial e diferenciado deve ser dado às bacias consideradas como manancial 

de abastecimento, pois a qualidade da água bruta depende da forma pela qual 

os demais compartimentos do sistema são manejados26. 

O Sistema de Abastecimento de Água de água em Pinhais envolve não só 

questões locais vez que, enquanto manancial, contribui com o abastecimento 

de, aproximadamente, 70% da água consumida em Curitiba e respectiva 

Região Metropolitana através da represa do Irai e da Estação de Tratamento 

de Água – ETA do Irai. 

O uso do recurso água e sua outorga é parte integrante da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, instituída pela Lei Federal N° 9.433/97. No Paraná, a 

                                                 
26 SANARE – Revista Técnica da SANEPAR, V.12, Nº 12, julho a dezembro 1999. 
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Política Estadual correspondente foi instituída, por meio da Lei Estadual nº 

12.726/99, sendo atribuição do Instituto das Águas do Paraná - IPAGUAS, 

antiga SUDERHSA, a sua implementação. 

O regime de outorga, no Estado do Paraná, é regulamentado pelo Decreto 

Estadual nº 4.646/01 que, em seu artigo 6º, estabelece, independentemente da 

natureza pública ou privada dos usuários, os usos ou interferências em 

recursos hídricos sujeitos à outorga: 

• Derivações ou captação de parcela de água existente em um corpo 

hídrico, para consumo final, inclusive abastecimento público, ou 

insumo de processo produtivo; 

• Extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final, 

inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; 

• Lançamento em corpo de água, de esgotos e demais resíduos 

líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, 

transporte ou disposição final; 

• Usos de recursos hídricos para aproveitamento de potenciais 

hidrelétricos; 

• Intervenções de macrodrenagem urbana para retificação, 

canalização, barramento e obras similares que visem ao controle de 

cheias; 

• Outros usos e ações e execução de obras ou serviços necessários a 

implantação de qualquer intervenção ou empreendimento, que 

demandem a utilização de recursos hídricos, ou que impliquem em 

alteração, mesmo que temporária, do regime, da quantidade ou da 

qualidade da água, superficial ou subterrânea, ou, ainda, que 

modifiquem o leito e margens dos corpos de água. 

 

A prestação dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento 

de esgotos sanitários, em Pinhais, são prestados pela Companhia de 

Saneamento do Paraná – SANEPAR, em decorrência do Contrato de 

Concessão nº 212, firmado com o Município de Piraquara em 10 de dezembro 

de 1979. 
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A SANEPAR possui, junto ao cadastro de recursos hídricos do IPÁGUAS, a 

outorga de direito de uso de recursos hídricos no Município de Pinhais para 

captação no Rio Iraí da vazão de 259.200 m³/dia27. 

Tamanho volume de água, dedicado ao abastecimento, faz de Pinhais um 

importante componente do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de 

Curitiba e RMC - SAIC. 

 

DIAGNOSTICO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA EM PINHAIS 
 

O abastecimento público de água tem sido prestado de maneira satisfatória em 

todas as regiões urbanizadas do Município, atendendo os padrões de 

qualidade e potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

A Tabela 10 resume os dados obtidos no CENSO/2000 conforme a bacia 

hidrográfica. 

 

Tabela 10 – Dados sobre abastecimento de água no Município de Pinhais. 

Bacia 
Hidrográfica 

Domicílios 
 

Domicílios 
Abastecidos Pela 

Rede 

Domicílios 
Abastecidos Por 

Nascentes Ou Poços 
Na Propriedade 

Domicílios 
Abastecidos De 

Outra Forma 

Atuba 12200 11949 (97,94%) 68 (0,56%) 16 (0,13%) 

Palmital 8904 8767 (98,46%) 94 (1,06%) 18 (0,20%) 

Do Meio 1366 1197 (87,63%) 140 (10,25%) 27 (1,98%) 

Iraí 5825 5795 (99,48%) 18 (0,31%) 02 (0,03%) 

Total 28295 27708 (97,93%) 320 (1,13%) 63 (0,22%)
Fonte: Censo 2000, IBGE, adaptado PMRH. 

 

O abastecimento de água em 2000 mostrava um cenário bastante satisfatório, 

onde praticamente 98% dos domicílios, em Pinhais, já contavam com água 

proveniente do sistema de abastecimento.  

Considerando as bacias hidrográficas, o menor índice de abastecimento pela 

rede era apresentado para os domicílios localizados na bacia do Rio do Meio, 

onde pouco menos de 88% dos domicílios estavam conectados à rede de 
                                                 
27 Plano Municipal de Recursos Hídricos, 2009. 
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abastecimento. Contudo, nota-se que na coluna seguinte da Tabela 10 que o 

maior percentual de domicílios atendidos por poços ou nascentes, em torno de 

10%, é justamente na bacia do Rio do Meio, área em expansão urbana. Nas 

demais bacias, este tipo de abastecimento ficou próximo ou abaixo de 1%. A 

quantidade de residências que recebiam água de uma forma alternativa à rede 

de abastecimento, ou captação por poço ou nascente, era irrelevante, pois 

apenas 63 (sessenta e tres) dos 28.000 (vinte e oito mil) domicílios do 

Município encontravam-se nesta classificação.28 

Em 2010, o Censo IBGE apontou um número 38.277 (trinta e oito mil, duzentos 

e setenta e sete) domicílios em Pinhais, dos quais 35.014 (trinta e cinco mil e 

quatorze) se abastecem pela rede pública, 238 (duzentos e trinta  oito) por 

poços e nascentes e 18 (dezoito) por outras forças. Comparando os dados do 

mesmo ano, fornecidos pela SANEPAR ao Ipardes, constata-se uma diferença 

numeral de apenas 309 (trezentos e nove) unidades, tida como de pouca 

significância em razão da natureza dinâmica das economias de água, na qual, 

dentre outros, estão incluídos os desligamentos e religações e a temporalidade 

das pesquisas. 
Segundo informações da SANEPAR, durante o período compreendido entre 

1993 e dezembro de 2011, foram realizados investimentos no SAA na ordem 

de R$ 34.293.565,21 (trinta e quatro milhões, duzentos e noventa e três mil, 

quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos)29. 

                                                 
28 Fonte: PMRH, 2009. 
29 Fonte: Relatório do Sistema Contábil da SANEPAR, referente a dezembro/2011. 
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Tabela 11 – Dados sobre atendimento de água no Município de Pinhais – SANEPAR. 

 
                  Ano 

 
 

Abastecimento 
de Água 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Unidades Atendidas  20.917 22.236 23.031 24.018 25.284 26.973 27.895 29.099 30.001 31.164 31.636 32.447 33.560 34.779 36.120 36.974 37.815 39.050 39.699 

Unidades Atendidas 
Residenciais  18.829 20.549 21.211 21.946 23.093 24.740 25.598 26.664 27.548 28.620 29.046 29.813 30.864 31.887 32.991 33.782 34.551 35.579 36.105 

Unidades Atendidas 
Comerciais  1.696 1.271 1.412 1.651 1.732 1.768 1.819 1.922 1.928 2.017 2.044 2.065 2.125 2.280 2.421 2.460 2.538 2.730 2.823 

Unidades Atendidas 
Industriais  216 208 218 230 259 252 233 241 263 256 259 274 261 279 292 312 320 338 365 

Unidades Atendidas na 
Utilidade Pública  117 143 124 127 132 146 162 170 155 162 170 178 185 205 226 224 205 209 205 

Unidades Atendidas no 
Poder Público  59 65 66 64 68 67 83 102 107 109 117 117 125 128 190 196 201 194 201 

Ligações  17.091 19.024 19.842 20.731 21.678 22.864 23.663 24.765 25.573 26.583 26.956 27.707 28.645 29.719 30.596 31.499 32.343 33.308 33.995 

Ligações Residenciais  15.679 17.486 18.149 18.842 19.651 20.793 21.560 22.538 23.330 24.287 24.655 25.360 26.251 27.157 27.802 28.640 29.384 30.157 30.733 

Ligações Comerciais  1.025 1.127 1.289 1.472 1.573 1.609 1.629 1.718 1.731 1.773 1.769 1.794 1.841 1.980 2.114 2.154 2.236 2.413 2.494 

Ligações Industriais  213 205 216 228 256 250 230 238 251 254 258 272 258 276 291 311 319 337 364 

Ligações na Utilidade 
Pública  116 142 123 126 131 146 162 170 155 161 158 165 171 178 199 198 203 207 203 

Ligações no Poder 
Público  58 64 65 63 67 66 82 101 106 108 116 116 124 128 190 196 201 194 201 

Fonte : Banco de dados IPARDES, 2012. 
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Figura 13 – Mapa da rede de abastecimento de água - 2011 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Pinhais, 2012. 
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ÍNDICE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 

O sistema de abastecimento de água de Pinhais atende a 100% da população 

da área urbanizada do Município30 com disponibilidade de rede de distribuição 

de água. 

 
TARIFAÇÃO 
 

A política tarifária da SANEPAR está embasada na Lei Federal nº 6528, de 11 

de maio de 1978, no Decreto Federal nº. 82587, de 06 de novembro de 1978 e 

no Decreto Estadual n.º 3926, de 17 de outubro de 1988 (Regulamento de 

Serviços da Sanepar), alterado pelos Decretos n.º 6504/90, n.º 878/91 e n.º 

3494/97, e ainda no Decreto Estadual n.º 2556, de 14 de novembro de 1996 e 

Decreto Estadual n.º 3067, de 28 de novembro de 2000. 
Segunda a empresa, a estrutura tarifária existente está adequada para 

assegurar os serviços de abastecimento de água a todas as camadas sociais 

da população, compatibilizando aspectos econômicos e ambientais. As tarifas 

são diferenciadas segundo as categorias de usuários e as faixas de consumo, 

de forma que os grandes consumidores subsidiam os pequenos e as demais 

categorias subsidiam a categoria residencial. Também são praticados 

subsídios entre os municípios, principalmente das grandes para as pequenas 

localidades. 

A SANEPAR possui hoje, em sua estrutura tarifária, duas grandes categorias 

de classificação em função da ocupação do imóvel compreendendo usos 

residencial e não residencial. 

Para fins de cobrança estas categorias são consideradas como economias, 

conforme definição a seguir: 

 

• RESIDENCIAL: cada casa ou apartamento residencial com um 

ponto de consumo ou instalação predial; todo pequeno comércio 
                                                 
30 Percentual calculado a partir do Índice de Atendimento por Rede de Distribuição de Água – IARDA, fonte: SIS 

SANEPAR, ref. Dezembro/2011. 
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com um único ponto de água mais uma casa ou apartamento; todo 

imóvel para o fim a que se destina, sem edificação ou em 

construção, com ligação predial. 

• COMERCIAL: todo prédio ocupado por uma única pessoa jurídica 

com ligação predial; todo prédio ocupado para fins exclusivamente 

comerciais, com ligação predial; todo imóvel com edificação para fins 

a que se destina ou em construção, com ligação predial. 

• INDUSTRIAL – PÚBLICA E UTILIDADE PÚBLICA: todo ou parte do 

prédio ocupado por uma única pessoa jurídica, com ligação predial; 

todo imóvel com edificação para fins a que se destina ou em 

construção, com ligação predial. 

 

Tarifa Mínima 
 
A correlação entre a tarifa mínima e o consumo de 10 m³ por mês está 

fundamentada na taxa de ocupação por domicílio e no total de litros de água 

que cada pessoa necessita para satisfazer as necessidades de saúde e 

higiene. 

É o valor mínimo a ser pago pelo usuário pelo serviço de abastecimento de 

água, prestado num determinado ciclo de venda. Isso assegura o equilíbrio 

econômico-financeiro da Sanepar, pois permite à Companhia cobrir custos 

fixos de manutenção do serviço, disponibilizado 24 horas por dia. 

Possibilita, ainda, o atendimento aos objetivos sociais de seus serviços, 

garantindo a utilização mínima de 10 m³ de água mensais por economia 

residencial ou comercial. A correlação entre a tarifa mínima e o consumo de 10 

m³ por mês, está fundamentada no mínimo necessário para uma economia 

residencial manter os hábitos de higiene e consumo31. 

 

Tarifa Social 
 

                                                 
31 http://site.sanepar.com.br/sites/novo.sanepar.com.br/files/guia_usuario.pdf , acessado em18/04/2012  
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A tarifa social atende ao usuário com atividade de moradia de baixa renda, com 

renda familiar de até 02 (dois) salários mínimos, ou no máximo meio salário 

mínimo por pessoa, que habitem imóvel residencial com área de até 70 m² de 

área construída e consumo mensal de água de até 10 m3 ou de 2,5 m³/mês por 

pessoa residente no imóvel. 

O volume excedente a 10 m³ e até o limite estipulado é cobrado pelo valor do 

metro cúbico da tarifa social vigente. Ultrapassando este limite, o excesso é 

cobrado pelo valor do metro cúbico da tarifa normal. 

A Tarifa Social foi criada através da Resolução n.º 59, de 14 de novembro de 

1989, ampliada e mantida pelo Decreto Estadual n.º 2460, de 08 de janeiro de 

2004. Tem por finalidade viabilizar a função social da SANEPAR, ao possibilitar 

o acesso aos serviços de saneamento básico e proporcionar melhoria da 

qualidade de vida à população carente. 

 

Tarifa micro e pequeno comércio 
 
É aplicada a usuários com atividades comerciais isentas de ICMS, com 

inscrição no Simples, na condição de micro e pequena empresa, ou ainda, a 

usuários que executem atividades de prestação de serviços, com alvará da 

Prefeitura Municipal. Foi criada através do Decreto Estadual n.º 4266, de 31 de 

janeiro de 2005. 

 

Tarifa entidades filantrópicas 
 
Atende ao usuário com atividade comercial, na condição de entidade 

assistencial, sem fins lucrativos. Esta tarifa é minorada em 50% (cinqüenta por 

cento) no consumo excedente a 10 m³. 
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Figura 14 – Tabela de tarifas praticadas pela SANEPAR, 2012 

 
Fonte: http://site.sanepar.com.br/informacoes/tabela-de-tarifas, acessado em 04/05/2012. 
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DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE 
 

O Sistema de Abastecimento de Água - SAA no Município de Pinhais, operado 

pela SANEPAR, é composto por: 

 

Captação 
 

Pinhais é atendido por mananciais superficiais do rio Iraí, captados na 

Barragem do Iraí, localizada entre os Municípios de Pinhais, Piraquara, Quatro 

Barras, Colombo e Campina Grande do Sul, com capacidade para armazenar 

52,5 (cinqüenta e dois vírgula cinco) bilhões de litros de água. 

A vazão total de captação, no momento, é de 8.280 (oito mil duzentos e 

oitenta) m³/h, mas a capacidade de produção pode chegar a 11.000 (onze mil) 

m³/h, se necessário32.  

 

Adução 
 

A água bruta captada é recalcada por estação elevatória e transportada por 

tubulação até a Estação de Tratamento de Água do Iraí – ETA Iraí. A tubulação 

de ferro dúctil com diâmetro nominal de 1200 (mil e duzentos) mm, 

denominada adutora, percorre uma extensão de aproximadamente 150 (cento 

e cinquenta) metros, na mesma área da ETA Iraí. 

 
Tratamento 

 
A Estação de Tratamento de Água do Iraí – ETA Iraí, está localizada na 

Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, nº 8.949, Vila Maria Antonieta. 

Possui capacidade de tratar 8.280 (oito mil duzentos e oitenta) m³/h de água. 

Deste volume tratado, 1.188 (mil cento e oitenta e oito) m³/h são 

disponibilizados para Pinhais33. 
                                                 
32 Dados SANEPAR. 
33 Dados SANEPAR, dezembro 2010. 
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A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende 

aos parâmetros estabelecidos pela Portaria MS nº. 2.914, de 12 de dezembro 

de 2011, a qual dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Após 

tratada a água é lançada para os reservatórios por meio de elevatória e 

tubulações padrão. A capacidade de tratamento é suficiente para o 

abastecimento de uma população de 215.948 (duzentos e quinze mil, 

novecentos e quarenta e oito) habitantes até 204134. 

 

Foto 2 – Estação de tratamento de água do Iraí – ETA Iraí 

 
Fonte: SANEPAR, 2012. 

 

Reservação 
 

O sistema de reservação é composto por 05 (cinco) reservatórios com 

capacidade total de 20.500 (vinte mil e quinhentos) m³, suficientes para o 

abastecimento de uma população de 145.327 (cento e quarenta e cinco mil, 

trezentos vinte e sete) habitantes até o ano de 202035. 

                                                 
34 Dados SANEPAR. 
35 Dados SANEPAR. 
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Além da ETA Iraí, existem mais 04 (quatro) reservatórios instalados nas 

seguintes localidades: 

• No bairro Alphaville, no Conjunto Andorinhas e no Conjunto Parati. 

 

Fotos 3 e 5 Reservatório no Bairro Alphaville 

 
Fonte: SANEPAR, 2012.  

• No bairro Pineville, na Av. Jacob Macanhan, s/nº. 

Foto 4 – Reservatório no bairro Pineville. 

 
Fonte: SANEPAR, 2012. 
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• No bairro Jardim Amélia, na Rua Romeu Pires, s/nº. 

 

Foto 5 – Reservatório no bairro Jardim Amélia. 

 
Fonte: SANEPAR, 2012. 

 

Rede de distribuição 
 

A rede de distribuição de água é composta por 536.692 (quinhentos e trinta e 

seis mil, seiscentos e noventa e dois) metros de tubulações que atendem as 

condições atuais de demanda36. 

 

Ligações 
 

O sistema de abastecimento de água conta atualmente com 33.995 (trinta e 

três mil, novecentos e noventa e cinco) ligações, todas com equipamento de 

medição de vazão denominado hidrômetro37. 

 

 

                                                 
36 Dados SANEPAR. 
37 Dados SANEPAR. 
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INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO NO SAA 
 
As redes de distribuição de água dentro da área urbana consolidada está 

sendo ampliada, pela SANEPAR, em 9.408 (nove mil quatrocentos e oito) 

metros com recursos assegurados junto a Caixa Econômica Federal no valor 

de de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
Segundo informações da Companhia, estão em andamento obras no Sistema 

de Abastecimento Integrado de Curitiba – SAIC, para adequação da ETA Iraí, 

com recursos financeiros do Banco Nacional Desenvolvimento Social - BNDS, 

financiados pela concessionária no valor de R$ 1.330.000,00 (um milhão, 

trezentos e trinta mil reais), proporcionais ao volume distribuído em Pinhais. 

 
INVESTIMENTOS FUTUROS NO SAA 
 

A demanda futura foi calculada com base na evolução populacional, segundo 

projeções da SANEPAR para o Município até o ano de 2042, para uma 

população de 215.948 (duzentos e quinze mil, novecentos e quarenta e oito) 

habitantes. 

 

Captação 
 

A vazão de captação total é suficiente para o abastecimento de uma população 

de 215.948 (duzentos e quinze mil, novecentos e quarenta e oito) habitantes 

até o ano de 2042, motivo pelo qual não se prevê, para os próximos anos 

ampliação do sistema. 

 

Adução 
 
Com base nos dados da SANEPAR, não há necessidade de intervenção para 

atendimento da demanda futura até o ano de 2042. 
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Tratamento 
 

A Estação de Tratamento de Água Iraí foi projetada para atender o sistema até 

2042, sendo necessários novos investimentos no sistema de saturação para 

adequação e otimização do tratamento. 

 

Reservação 
 

Considerando tratarmos do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba, 

para o atendimento geral, existe a necessidade de aumento na reservação 

após 2021. 

 

Rede de distribuição 
 

Segundo dados da SANEPAR, há necessidade de ampliação, nos próximos 02 

(dois) anos, de redes de água na área urbana consolidada do Município para 

atendimento da população. 

 

RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NO SAA 
 

Estão previstos recursos financeiros do Banco Nacional Desenvolvimento 

Social – BNDS. Conforme a Sanepar, esses recursos, na ordem de R$ 

2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) são proporcionais ao volume 

distribuído em Pinhais e serão por ela financiados para execução de obras no 

Sistema Abastecimento Integrado de Curitiba – SAIC. 

Dada a necessidade de incremento de reservação para atender a demanda, a 

partir de 2018, estima-se em R$ 3.275.000,00 (três milhões, duzentos e setenta 

e cinco mil reais) o valor de investimento, cuja fonte de recurso ainda não está 

definida. 
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OBJETIVOS E METAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO 
MUNICÍPIO DE PINHAIS 
 

OBJETIVOS 
 

• Garantir condições de acesso a água a toda a população em 

quantidade e qualidade que assegure a proteção à saúde, 

observadas as normas relativas à qualidade da água para o 

consumo humano, bem como a legislação ambiental e a de recursos 

hídricos. 

• Promover a conservação dos recursos hídricos, por meio da redução 

das perdas nos sistemas ou da reutilização da água. 

• Indicar procedimentos para a avaliação sistemática da efetividade, 

eficiência e eficácia dos serviços prestados, que incluam indicadores 

para aferir o cumprimento das metas. 

• Promover a melhoria continua do gerenciamento, da prestação e da 

sustentabilidade dos serviços. 

 

METAS 
 

As metas estabelecidas para os serviços de abastecimento de água, 

apresentadas no Quadro 1, foram estimadas conforme diagnóstico atual do 

Município e perspectivas de seu desenvolvimento. 

 

Quadro 1 – Metas de cobertura para o abastecimento de água em Pinhais. 
% cobertura 2012 2022 2032 

100    

 

O índice atual de cobertura é de 100% da área urbanizada do Município com 

água tratada, sendo a meta manter este atendimento à população. 
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Metas Específicas 
 

• Qualidade 
 

Manter o atendimento nos padrões estabelecidos na Portaria MS nº. 2.914, de 

12 de dezembro de 2011, ou subseqüente, e demais legislações pertinentes. 

 

• Continuidade 
 

Manter o fornecimento de água de maneira contínua à população, restringindo 

os casos de intermitência no abastecimento apenas nas situações necessárias 

a manutenção corretiva ou preventiva do sistema. 

 

• Uso racional da água 
 

Implantar, em conjunto com a sociedade civil, Programa de Conscientização 

visando incentivar o uso racional da água. 

 

• Conservação dos Mananciais 
 

Implantar e manter de forma permanente e integrada com os Comitês de Bacia 

Hidrográfica, órgãos governamentais municipais, estaduais e sociedade civil, 

Programa de Conservação dos Mananciais de abastecimento atuais e futuros. 

Foram propostos programas, conforme apresentado no Quadro 2, que servirão 

como base primordial para a implantação, operação e melhorias no sistema, 

servindo também como ferramenta para atingir as metas propostas. 
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Quadro 2 – Cronograma de implantação dos programas propostos. 
                                                       
  Programas                                     Ano 
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20
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20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

1 Universalização do Acesso a Água Tratada                      

2 
Monitoramento da Qualidade da Água 

 
                     

3 
Continuidade e Regularidade do Abastecimento 

de Água 
                     

4 
Controle de Perdas 

 
                     

5 
Fiscalização dos Sistemas de Abastecimento de 

Água 
                     

6 Uso Racional da Água                      

7 
Conservação dos Mananciais 

 
                     

8 Plano de Emergências e Contingências                      
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PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA O ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE PINHAIS 
 

As propostas aqui elencadas, classificadas como de curto prazo até 02 (dois) 

anos, médio prazo entre 02 (dois) e 05 (cinco) anos e longo prazo entre 05 

(cinco) e 10 (dez) anos, visam a concretização dos objetivos e o alcance das 

metas traçadas no PMSB de Pinhais no componente Abastecimento de Água 

Potável. 

Programa 1 - Universalização do Acesso a Água Tratada. 
Parâmetros Descrição

Projeto Rede de abastecimento de água em todas as áreas urbanizadas  

Objetivos 
Manter a rede de abastecimento com 100% de cobertura, com implantação de novas 

em áreas de expansão 

Abrangência Municipal 

Ação 
Solicitar, junto à Concessionária de Serviços, a implantação de rede de 

abastecimento público nas áreas sem atendimento por rede  

Importância Alto 

Prazo Longo 

Indicadores Número de novas ligações, número de unidades atendidas 

Recursos 

Necessários 
Investimentos para ampliação de rede a cargo da concessionária 

Responsáveis 
Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável e Saúde, Empresa 

Concessionária de Serviços 

Justificativa 

Com o aumento crescente na demanda por água em quantidade e qualidade para o 

consumo humano, é necessário garantir condições de acesso a toda a população, 

assegurando a proteção à saúde e ao meio ambiente com a otimização de recursos 

hídricos e sistemas que garantam a eficiência na prestação do serviço. 

 

Programa 2 - Monitoramento da Qualidade da Água. 
Parâmetros Descrição

Projeto Aferição da qualidade da Água 

Objetivos 

Garantir por meio das análises das amostras de água coletada em pontos da rede de 

distribuição existente, o atendimento a Portaria MS nº. 2.914, de 12 de dezembro de 

2011e a Resolução CONAMA 357/2005, promovendo sua aferição de forma continua. 

Abrangência Municipal 

Ação 

Analisar e revisar se necessário, a plano de monitoramento; 

Realizar, periodicamente, coleta e análise da água disponível para o consumo; 

Acionar a Concessionária para os pontos de rede que não apresentem condições 
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adequadas ao consumo 

Os resultados da aferição da qualidade da água distribuída será divulgado nas 

faturas entregues a população. 

Importância Alto 

Prazo Imediato 

Indicadores Melhoria dos índices de qualidade da água e epidemiológicos. 

Recursos 

Necessários 
Investimentos a cargo da concessionária 

Responsáveis Secretaria Municipal de Saúde e Empresa Concessionária de Serviços 

Justificativa 

A lei nº 11.445/07, no seu art. 43, declara que a prestação dos serviços de 

abastecimento de água deverá atender aos requisitos mínimos de qualidade, 

devendo o prestador de serviços alcançar os padrões estabelecidos pela legislação 

especifica, sendo o controle da qualidade fundamental para diminuir ocorrências de 

doenças relacionadas a água. 

 

Programa 3 - Continuidade e Regularidade do Abastecimento de Água. 
Parâmetros Descrição

Projeto Continuidade e regularidade de abastecimento  

Objetivos Garantir o regular e contínuo abastecimento 

Abrangência Municipal 

Ação 

Identificar as regiões onde ocorre falta d´água e suas causas; 

Efetuar o monitoramento e controle das pressões; 

Efetuar a manutenção preventiva e corretiva, informando a população, 

antecipadamente, por todos os meios de comunicação. 

Importância Média 

Prazo Longo 

Indicadores Número de ocorrências de interrupção no fornecimento 

Recursos 

Necessários 
Investimentos a cargo da concessionária 

Responsáveis 
Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável, Empresa Concessionária de 

Serviços 

Justificativa 

Propiciar à população o acesso aos serviços de abastecimento de água em 

conformidade com suas necessidades, maximizando a eficácia do sistema e 

mantendo um canal de comunicação com a população. 

 

Programa 4 - Controle de Perdas. 
Parâmetros Descrição

Projeto Minimizar a ocorrência de vazamentos 

Objetivos 
Manter a eficiência produtiva e de distribuição, com aumento na oferta de água a 

população, sem adicionais na tarifa cobrada aos usuários. 
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Abrangência Municipal 

Ação 

Manutenção preventiva e corretiva; 

Aperfeiçoamento de métodos para detecção de vazamentos não visíveis; 

Controle das pressões estáticas e dinâmicas na rede; 

Diminuir o índice de perdas não físicas;  

Acompanhar, por meio de indicadores, os procedimentos utilizados no atendimento 

as ocorrências de vazamentos; 

Avaliar a eficiência dos métodos de detecção dos vazamentos; 

Orientar a população para correta instalação da rede hidráulica;  

Efetuar renovação de hidrômetros. 

Importância Médio 

Prazo Médio 

Indicadores Redução do número de vazamentos 

Recursos 

Necessários 
Investimentos a cargo da concessionária 

Responsáveis 
Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável e Empresa Concessionária 

de Serviços 

Justificativa 

A perda no sistema, entre perdas físicas e não-físicas, é significativa, haja visto se 

tratar de abastecimento de água. 

Reduzir as perdas por desperdício de usuários não medidos ou pela falta de 

zelo/manutenção da Concessionária é imprescindível para a otimização do recurso 

água. 

 

Programa 5 - Fiscalização dos Sistemas de Abastecimento de Água. 
Parâmetros Descrição

Projeto Fiscalização SAA 

Objetivos 

Proteção sanitária dos mananciais; 

Identificação de fontes poluidoras dos manancias; 

Monitoramento da água bruta e tratada. 

Abrangência Municipal 

Ação 

Formação de conselho ou comissão para fiscalização e/ou acompanhamento; 

Capacitação dos membros fiscais; 

Proposição do regimento do conselho ou comissão. 

Importância Médio 

Prazo Longo 

Indicadores Implantação e assiduidade dos trabalhos 

Recursos 

Necessários 
Investimentos a cargo da concessionária e Prefeitura 

Responsáveis 
Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável e de Saúde, Empresa 

Concessionária de Serviços e Sociedade Civil 

Justificativa A fiscalização dos serviços é uma atividade de verificação e acompanhamento do 
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cumprimento das normas legais e técnicas relativas à prestação dos serviços na 

forma prevista nos contratos e deve ser realizada por meio de conselho ou comissão 

na forma da Lei. 

 

Programa 6 - Uso Racional da Água. 
Parâmetros Descrição

Projeto Conscientização sobre o Uso Racional da Água 

Objetivos 

Identificar hábitos e condutas que geram desperdício; 

Propor alternativas para redução de consumo de água por grandes consumidores; 

Reduzir desperdícios; 

Reduzir o volume de água a ser captada e tratada; 

Diminuir o volume de esgotos a serem coletados e tratados; 

Garantir o fornecimento ininterrupto de água ao usuário. 

Abrangência Municipal 

Ação 

Estudo de alternativas para reúso de águas servidas e uso de águas pluviais; 

Levantamento do perfil de grandes consumidores para propor  alternativas 

adequadas de redução; 

Realizar campanhas educativas para orientar e conscientizar a população. 

Importância Alto 

Prazo Longo  

Indicadores Estudos e campanhas desenvolvidos 

Recursos 

Necessários 
Investimentos para ampliação de rede a cargo da concessionária 

Responsáveis Município, Estado e Empresa Concessionária de Serviços 

Justificativa 

Incentivar o uso racional da água para implementação de ações de Educação 

Socioambiental, onde a metodologia a ser adotada possa ser definida em parceria 

pela prestadora de serviços de abastecimento de água e esgoto, Prefeitura e a 

sociedade civil, resta imprescindível para a preservação do recurso água. 

 

Programa 7 - Conservação dos Mananciais. 
Parâmetros Descrição

Projeto Estudo sobre qualidade e quantidade de água na área manancial  

Objetivos 

Melhorar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas; 

Redução dos investimentos na captação de água em mananciais cada vez mais 

distantes; 

Abrangência Área das bacias mananciais 

Ação 

Elaborar estudo específico sobre qualidade e quantidade de água na área 

manancial; 

Realizar campanhas educativas; 

Importância Alto 
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Prazo Longo 

Indicadores Estudo 

Recursos 

Necessários 
Investimentos a cargo da concessionária 

Responsáveis Município, Estado e Empresa Concessionária de Serviços 

Justificativa 

A realização do estudo dos aspectos qualitativos e quantitativos das bacias 

mananciais atuais e de potencial futuro, implementando Programa de Conservação 

de Mananciais, é fundamental para a garantia da qualidade e disponibilidade de 

água para a população, bem como para o dimensionamento de investimentos 

futuros, sendo necessário que referido programa seja concebido, implementado e 

gerenciado de forma integrada com os Comitês de Bacia, Município, Estado e 

Sociedade Civil. 

 

Programa 8 - Plano de Emergências e Contingências. 
Parâmetros Descrição

Projeto Plano de Emergências e Contingências 

Objetivos 

Manter o plano atualizado elevando o grau de segurança na continuidade 

operacional das instalações afetas aos serviços de abastecimento de água 

Utilizar mecanismos locais e corporativos de gestão 

Minimizar as situações que concluam pela interrupção da prestação dos serviços. 

Abrangência Município 

Ação 

Analisar e avaliar o histórico dos eventos que originam emergências; 

Propor adequações a planos existentes para enfrentamento de ocorrências não 

previstas; 

Importância Alto 

Prazo Imediato 

Indicadores Ações propostas e ações efetivas 

Recursos 

Necessários 
Investimentos a cargo da concessionária 

Responsáveis Empresa Concessionária de Serviços e Prefeitura 

Justificativa 

O plano é fundamental no sentido de planejar ações preventivas e corretivas para 

enfrentamento de eventos que coloquem em risco a prestação dos serviços de 

abastecimento de água, a integridade dos munícipes e do meio ambiente. 
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CAPÍTULO III 
 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 
O presente capítulo, componente “Esgotamento Sanitário”, constituído pelas 

atividades, infra-estruturas e instalações necessárias a operacionalização da 

coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente, para efeitos da Lei Federal nº 11.445/2007, a qual estabelece as 

diretrizes nacionais e a política federal para o saneamento básico, foi elaborado 

em conformidade com referida Lei, observados os princípios fundamentais nela 

contidos. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A disponibilidade de um sistema de coleta e tratamento de esgoto, amplo e 

eficiente, é um dos principais desafios ao desenvolvimento das cidades. 

Historicamente, no Brasil, os investimentos em saneamento são pequenos. 

Obstáculos como conscientização da população, da classe política, 

disponibilidade de recursos públicos e viabilidade econômica para prestadoras 

de serviços, aos poucos estão sendo superados. A necessidade de melhorar a 

qualidade de vida e preservar os recursos hídricos, leva ao desenvolvimento de 

ações de planejamento para disponibilização e operação de um sistema 

adequado ao atendimento das demandas da população. Tratamento especial e 

diferenciado deve ser dado às bacias consideradas como manancial de 

abastecimento, pois a qualidade da água bruta depende da forma pela qual os 

demais compartimentos do sistema são manejados.38 

O Sistema de Esgotamento Sanitário em Pinhais envolve não só questões 

locais vez que, enquanto manancial, contribui com o abastecimento de, 

aproximadamente, 70% da água consumida em Curitiba e respectiva Região 
                                                 
38 SANARE – Revista Técnica da SANEPAR, V.12, Nº 12, julho a dezembro 1999. 



PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 
DO MUNICÍPIO DE PINHAIS 

    

101 

 

Metropolitana através da Estação de Tratamento de Água (ETA) Irai, e da 

captação localizada ao sul na BR 277. 

 
DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES EM 
PINHAIS 
 
A implantação de rede coletora de esgoto em Pinhais, em geral, não 

acompanhou a implantação da rede de abastecimento de água. As primeiras 

redes de coleta de esgoto no Município datam da década de 1980, quando 

foram implantados parcelamentos de projetos habitacionais do Estado, 

exemplo disto, são os loteamentos Conjunto Residencial Áquila, Conjunto 

Residencial Atuba e Jardim Fênix.  

Na década de 1990, a prestação do serviço foi ampliado em razão da 

institucionalização de 02 (dois) eixos: 

• A aprovação de novos parcelamentos passou a ser condicionada a 

implantação de rede coletora de esgoto; e 

• Aplicação de recursos em saneamento básico foi direcionada a 

salvaguardar os recursos hídricos destinados ao abastecimento 

público. 

O Programa de Saneamento Ambiental – PROSAM, desenvolvido nos anos de 

1990 para melhoria da qualidade de vida da população de diversos municípios 

da Região Metropolitana de Curitiba - RMC, compreendia um conjunto 

integrado de ações voltadas à conservação, recuperação e gestão do meio 

ambiente. Sua atuação na bacia hidrográfica do Alto Iguaçu promoveu a 

melhoria e ampliação dos serviços públicos de água tratada e esgoto. Dos 

projetos componentes do PROSAM, em Pinhais, decorreram as seguintes 

ações39: 

• Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental – PMA, que consistia 

em ações voltadas ao reordenamento territorial nos mananciais, com 

                                                 
39 http://www.maternatura.org.br/qfazemos/projetos/proj_aaprosam.htm 

 



PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 
DO MUNICÍPIO DE PINHAIS 

    

102 

 

vistas ao uso e ocupação adequados do solo, onde foram relocadas 

625 (seiscentos e vinte e cinco) famílias ribeirinhas para o 

loteamento Renato Bonilauri; 

• Projetos de Recuperação Ambiental - PRA que consistia em ações 

destinadas a sanear e recuperar o ambiente, que resultaram na 

implantação de rede coletora de esgoto nos loteamentos 

Weissópolis, Vargem Grande, Maria Antonieta e em áreas centrais, 

e ainda a implantação do interceptor Palmital e Iraí, do loteamento 

Renato Bonilauri até a ETE Atuba Sul. 

Ainda na década de 1990, investimentos decorrentes do Programa de 

Saneamento do Paraná – ParanaSAN, voltados a ampliação de serviços em 

áreas mananciais, foram realizados no Município. Pelo programa foram 

implantadas redes coletoras de esgoto nos loteamentos Planta Karla, Pio XII, 

Walde Rozi Galvão, Vila Amélia e Jardim Triângulo, e ainda o interceptor do 

Rio do Meio que liga o sistema a ETE Atuba Sul e o interceptor Palmital 

(margem esquerda). 

O histórico das intervenções em saneamento demonstra que a seleção de 

áreas de atuação visou primordialmente a proteção e melhoria das áreas 

mananciais. Em Pinhais, elas aconteceram de oeste para leste, ou seja, das 

áreas com menor adensamento para as mais populosas. 

Em 2000, o Censo IBGE quantificou em 28.295 (vinte e oito mil, duzentos e 

noventa e cinco) o número de domicílios em Pinhais, sendo que destes 14.801 

(quatorze mil, oitocentos e um) declararam lançar seus efluentes em rede geral 

ou pluvial, conforme Tabela 12. Todavia, naquele mesmo ano, segundo 

IPARDES, Tabela 13, o número de ligações residenciais de esgoto em Pinhais 

era de 7.218 (sete mil, duzentos e dezoito), com 8.868 (oito mil, oitocentos e 

sessenta e oito) unidades residenciais atendidas, ou seja, 5.933 (cinco mil, 

novecentos e trinta e três) residências despejavam esgoto diretamente na rede 

pluvial. 

Em 2010, o Censo IBGE quantificou em 38.227 (trinta e oito mil, duzentos e 

vinte e sete) o número de domicílios em Pinhais, entretanto, as unidades 

residenciais atendidas com rede coletora de esgoto somaram 23.005 (vinte e 
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ter mil e cinco). Percebe-se aqui uma evolução substancial no sistema. Em 

2000, 31,34% das residências eram atendidas com rede de esgoto, enquanto 

que em 2010 este percentual passou para 60%. 

Os dados de 2000 mostram uma grande discrepância entre a bacia do Rio do 

Meio e as demais. Nesta bacia apenas 5% dos domicílios estavam ligados a 

alguma rede de destinação do esgoto, ao passo que nas demais este 

percentual esteve um pouco mais próximo da média do Município, sendo a 

maior proporção, 70% aproximadamente, observada para os bairros inclusos 

na bacia do Rio Irai. 

Este cenário teve avanços significativos com a implantação da rede de coleta 

de esgoto, em 2009, nos bairros Jardim Karla, contribuinte do Rio do Meio, e 

Jardim Amélia, com os investimentos do ParanaSAN. 

A contar de 2008, foram tomados pela empresa prestadora de serviços, 

recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – Programa Saneamento 

para Todos cuja aplicação, no Município, contemplou com redes coletoras 

loteamentos da bacia Palmital.  
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Tabela 12 – Dados sobre esgotamento sanitário no Município de Pinhais. 

Bacia 
Hidrográfica 

Domicílios 
 

Domicílios Com 
Banheiro Ou 

Sanitário 

Esgotamento Sanitário 
Rede Geral Ou 

Pluvial Fossa Séptica Fossa Rudimentar 
Ou Vala Corpo Hídrico Outro 

Escoadouro 
Atuba 12200 11967 (98,09%) 5762 (47,23%) 5160 (42,30%) 760 (6,23%) 253 (2,07%) 32 (0,26%) 

Palmital 8904 8825 (99,11%) 4926 (55,32%) 3136 (35,22%) 710 (7,97%) 46 (0,52%) 7 (0,08%) 

Do Meio 1366 1333 (97,58%) 77 (5,64%) 1117 (81,77%) 137 (10,03%) 0 (0,00%) 2 (0,15%) 

Iraí 5825 5802 (99,61%) 4036 (69,29%) 1577 (27,07%) 158 (2,71%) 30 (0,52%) 1 (0,02%) 

Total 28295 27927 (98,70%) 14801 (52,31%) 10990 (38,84%) 1765 (6,24%) 329 (1,16%) 42 (0,15%) 
Fonte: Censo 2000 IBGE, adaptado para PMRH, 2009. 

Tabela 13 – Dados sobre atendimento de esgotamento sanitário no Município de Pinhais. 
 

                                  Ano 
 
    Atendimento  
      de Esgoto 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Unidades Atendidas  2.008 2.039 2.070 2.115 2.154 5.081 6.986 9.525 10.341 10.731 11.103 11.257 12.738 13.859 15.300 17.333 21.053 24.689 28.433 

Unidades Atendidas Residenciais  1.932 1.967 1.989 2.028 2.064 4.831 6.440 8.868 9.682 10.071 10.442 10.590 11.992 12.995 14.274 16.223 19.793 23.005 26.450 

Unidades Atendidas Comerciais  64 60 68 71 73 204 453 543 536 536 530 536 592 685 767 821 940 1.311 1.546 

Unidades Atendidas Industriais  1 1 1 3 4 7 34 37 38 34 36 39 52 59 67 75 86 111 133 

Unidades Atendidas na Utilidade 

Pública  
5 5 6 7 7 27 36 46 47 51 53 47 53 63 79 91 109 126 146 

Unidades Atendidas no Poder 

Público  
6 6 6 6 6 12 23 31 38 39 42 45 49 57 113 123 125 136 158 

Ligações  1.721 1.740 1.749 1.790 1.810 3.897 5.526 7.787 8.375 8.725 9.282 9.410 10.549 11.557 12.770 14.696 18.052 20.798 24.114 

Ligações Residenciais  1.656 1.682 1.682 1.714 1.731 3.688 5.054 7.218 7.798 8.147 8.708 8.831 9.899 10.841 11.889 13.733 16.941 19.308 22.356 

Ligações Comerciais  53 46 54 60 62 163 379 454 453 455 444 449 498 539 624 675 792 1.118 1.323 

Ligações Industriais  1 1 1 3 4 7 34 37 38 35 36 39 51 58 66 74 85 110 132 

Ligações na Utilidade Pública  5 5 6 7 7 28 37 48 49 50 53 47 53 62 78 91 109 126 145 

Ligações no Poder Público  6 6 6 6 6 11 22 30 37 38 41 44 48 57 113 123 125 136 158 
Fonte: IPARDES, 2012. 
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O mapa da Figura 15 demonstra a rede de esgoto implantada no Município até 

o ano de 2011, evidenciando-se assim a existência de rede em poucos 

loteamentos da bacia do Rio Atuba. Esta constatação mostra-se preocupante, 

dada a densidade populacional nesta bacia. 

Nas demais bacias também existem loteamentos sem rede coletora de esgoto, 

todavia, observando o uso e ocupação do solo do Município, nota-se que a 

rede coletora apresentada no mapa coincide com as áreas habitadas das 

bacias dos rios Palmital, do Meio e Iraí. Dessume-se, portanto, que a maior 

parte das habitações localizadas nestas áreas estejam ligadas a rede coletora 

da SANEPAR, entretanto muitas ligações ainda são lançadas clandestinamente 

na rede de águas pluviais. 

Quanto ao destino final do esgoto produzido em Pinhais, que flui pela rede 

coleta, segundo informações da Vigilância Sanitária de Pinhais e da 

SANEPAR, o mesmo é encaminhado a ETE Atuba Sul, em Curitiba, e após 

tratamento é descartado no Rio Atuba. 

Outra forma de destinação do esgoto domiciliar bastante utilizada no Município 

é a disposição em fossas sépticas. Conforme a Tabela 12, aproximadamente 

39% dos domicílios utilizava, até o ano de 2000, esta forma de esgotamento 

sanitário. Embora o encaminhamento do esgoto para estações de tratamento 

seja a melhor destinação deste tipo de resíduo, o emprego de fossas sépticas 

também é ambientalmente adequado, desde que o volume destinado a estas 

fossas não sobrecarregue a capacidade de saturação do solo. Tal destinação 

esta prevista na legislação municipal para as áreas que não disponham de rede 

coletora. 

Dados do IBGE - 2000 indicam que cerca de 90% dos domicílios tinham 

disposição de esgoto adequada. Um cenário atualizado, a partir dos dados da 

SANEPAR, remete a uma melhoria na destinação deste efluente. 

Dados recentes sobre atendimento de esgoto até o ano de 2011 apresentam 

um total de 28.433 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e três) unidades 

atendidas em Pinhais, entre residências, comércios, indústrias e outros, 

representando cerca de 73% de atendimento para o Município. 
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Durante o período compreendido entre 1993 e 2011, foram realizados 

investimentos na ordem de R$ 47.618.129,46 (quarenta e sete milhões, 

seiscentos e dezoito mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e seis 

centavos)40. 

 

Figura 15 – Rede coletora de esgoto no Município de Pinhais – 2011. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Pinhais, 2012. 

 

 
 
 

                                                 
40 Fonte:  Relatório Sistema Contábil da SANEPAR, ref. Dezembro/2011. 
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INDICE DE ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 
SES 
 
O atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES é representado 

por um índice denominado Índice de Atendimento por Rede Coletora de Esgoto 

– IARCE, dado em percentual e calculado conforme metodologia própria da 

SANEPAR. 

Atualmente Pinhais possui 72,82% da população instalada em área urbana 

consolidada do Município41 com disponibilidade de rede coletora de esgotos. 

 

TARIFAÇÃO  
 

A tarifação dos serviços de esgotamento sanitário segue legislação específica, 

a mesma apresentada no componente “Abastecimento de Água Potável”. 

Como a prestação do serviço está a cargo da SANEPAR, existe uma 

correlação entre água consumida e esgoto. Assim como a tarifa de água, a 

tarifa de esgoto, cujo valor é inferior, cobre os custos referentes à coleta, 

tratamento e manutenção da rede coletora de esgoto, de forma a garantir a 

estabilidade econômico-financeira da empresa. 

Os tipos de tarifas e custos referentes ao serviço estão expostos na Figura 14 

do componente “Abastecimento de Água Potável”. 

 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE 
 

O Sistema de Esgotamento Sanitário - SES no Município de Pinhais, operado 

pela SANEPAR é composto por: 

 
 
 
 

                                                 
41percentual calculado a partir do índice de atendimento por rede coletora de esgoto – IARCE, fonte SIS SANEPAR, 
dez 2011. 
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Rede Coletora 
 
A rede coletora de esgoto, composta por 360.227 (trezentos e sessenta mil, 

duzentos e vinte e sete) metros de tubulações, atende aos bairros Jardim 

Amélia, Jardim Karla, Maria Antonieta, Weissópolis, Alphaville, Vargem 

Grande, Pineville, Jardim Claudia e Alto Tarumã. 

 

Interceptores e Coletores 
 

Os interceptores e coletores esgoto são compostos por 30.588 (trinta mil, 

quinhentos e oitenta e oito) metros de tubulações. 

 

Estação Elevatória e Linha de Recalque 
 

O sistema de esgoto sanitário conta com quatro estações elevatórias e com 

uma extensão de linhas de recalque de 2.313,54 (dois mil, trezentos e treze 

virgula cinqüenta e quatro) metros. 

 

 

Estação de Tratamento de Esgoto 
 

O Município não conta com sistema de tratamento de esgoto dentro do seu 

território. Os efluentes são destinados para tratamento na Estação de 

Tratamento Atuba Sul, em Curitiba. 

 
Ligações 
 

O sistema de esgotamento sanitário contava, até de dezembro 2011 com 

24.114 (vinte e quatro mil, cento e quatorze) ligações, todas com dispositivo 

tubular de inspeção. 
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INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO NO SES 
 

Segundo informações da SANEPAR, até o final do ano de 2012, estão 

previstas obras no Sistema de Esgotamento Sanitário, no valor estimado de R$ 

6.330.000,00 (seis milhões, trezentos e trinta mil reais)42 recursos da Caixa 

Econômica Federal – CEF, compreendendo a implantação de 67.000 (sessenta 

e sete mil) metros de rede coletora e 4.744 (quatro mil, setecentos e quarenta e 

quatro) ligações prediais nas bacias dos Rios Atuba e Palmital. 

Essas obras contribuirão para o alcance de 75% de índice de atendimento com 

rede coletora de esgotos – IARCE em 2012, com a conclusão das obras e 

efetivação das ligações.  

 

INVESTIMENTOS FUTUROS NO SES 
 

Rede Coletora, Interceptores e Coletores, Estação Elevatória e Linha de 
Requalque 
 
Há necessidade de ampliação com 301 (trezentos e um) Km de rede coletora, 

interceptores,coletores e elevatórias de esgoto para suprir o crescimento 

populacional, mantendo e alcançando o índice de atendimento de coleta de 

esgoto.  

A partir de 2013 haverá necessidade de definição de novos recursos, na ordem 

de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais), para execução de 

50 (cinqüenta) km de rede coletora de esgoto, visando atingir a meta de 80% 

de atendimento até 2015. 

A partir de 2016 haverá necessidade de definição de novos recursos, na ordem 

de R$ 16.200.000,00 (dezesseis milhões e duzentos mil reais), para execução 

de 125 (cento e vinte e cinco) km de rede coletora de esgoto, visando atingir a 

meta de 80% de atendimento até 2022. 

                                                 
42 Fonte: Unidade de Serviço de Projetos e Obras Curitiba – USPO-CT – Obras SAN PAC 
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Haverá ainda, necessidade de definição de novos recursos, na ordem de R$ 

17.520.000,00 (dezessete milhões, quinhentos e vinte mil reais), para execução 

de 130 (cento e trinta) km de rede coletora de esgoto, visando atingir a meta de 

98% de atendimento até 2032. 

 
Estação de Tratamento de Esgoto 
 
A Estação de Tratamento Atuba Sul necessitará de ampliação para 

atendimento de demanda proveniente do crescimento populacional, mantendo 

e alcançando o índice de atendimento de coleta de esgoto. 

A partir de 2018 haverá necessidade de definição de novos recursos, na ordem 

de R$ 6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil reais), para 

ampliação/execução de Estação de Tratamento de Esgoto. 

 
Ligações 
 
Há necessidade de ampliação d rede com 18.700 (dezoito mil e setecentas) 

ligações de esgoto para suprir o crescimento populacional, mantendo e 

alcançando o índice de atendimento de coleta de esgoto. 

 

RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NO SES 
 
Em razão da necessidade de ampliação da ETE Atuba Sul para atender a 

demanda, a concessionária prestadora do serviço viabilizou recurso para 

execução da obra junto ao BNDES-PAC2, no valor de R$ 2.930.000,00 (dois 

milhões, novecentos e trinta mil reais), proporcional à contribuição de Pinhais. 

A previsão de execução da obra é 2013. 
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OBJETIVOS E METAS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 
OBJETIVOS  

 

• Universalização do acesso da população ao Sistema de 

Esgotamento Sanitário de forma adequada à saúde pública e a 

proteção do meio ambiente. 

• Garantir a qualidade dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, principalmente os mananciais destinados ao consumo 

humano, bem como promover a recuperação e controle desses 

recursos. 

• Promover a melhoria continua do gerenciamento, da prestação e da 

sustentabilidade dos serviços. 

 

METAS 
 

As metas estabelecidas para os serviços de esgotamento sanitário, 

apresentadas nos Quadros 03 e 04 foram estimadas conforme diagnóstico 

atual do Município e perspectivas de seu desenvolvimento. 

O índice de cobertura para todo território inicia-se em 72,82% para o ano de 

2012 e tem uma progressão constante até o ano de 2032, onde atinge 98% de 

cobertura do Município. 

As metas estão propostas considerando a priorização da área manancial, onde 

até 2021 deverá haver 100% de rede de esgoto. Para área que não contribui 

para o abastecimento público a meta proposta é de 98% de cobertura no ano 

de 2032. 

 

Quadro 3 – Metas de cobertura para o esgotamento sanitário área manancial. 
% cobertura 2012 2015 2018 2021 

100   

90   

80   
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Quadro 4 – Metas de cobertura para o esgotamento sanitário bacia do Atuba. 
% 

cobertura 
2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2032 

98         

90         

80         

70         

60         

45         

 

Metas Específicas 
 

• Qualidade 
Aprimorar o atendimento com rede coletora de esgoto na área manancial e 

bacia do Atuba, abrangendo todo território municipal. 

 

• Continuidade 
Manter a coleta e tratamento do esgoto de maneira contínua, procedendo a 

necessária manutenção corretiva ou preventiva do sistema e ampliar a 

prestação do serviço captando novas fontes de recursos. 

 

• Ligação a rede  
Implantar, em conjunto com a sociedade civil, programa de educação 

Socioambiental visando conscientizar e incentivar a correta ligação da rede de 

esgoto. 

 

• Conservação dos Mananciais 
Implantar e manter de forma permanente e integrada com os Comitês de Bacia 

Hidrográfica, órgãos governamentais municipais e estaduais e sociedade civil, 

programa de conservação dos mananciais de abastecimento atuais e futuros. 

Foram propostos programas que servirão como base primordial para a 

implantação, operação e melhorias no sistema, servindo também como 

ferramenta para o atingimento das metas propostas. 
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Quadro 5 – Cronograma de implantação dos programas propostos. 
                                              

  Programas                                     Ano 
               

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17
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19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

1 Sistemas de Coleta de Esgoto em área manancial            

2 
Sistemas de Coleta de Esgoto na bacia do rio 

Atuba 
                     

3 100 % de ligações a rede de coleta                      

4 Conservação dos Mananciais                      

5 Plano de Emergências e Contingências                      
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PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA O ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE PINHAIS 
 

As propostas aqui elencadas, classificadas como de curto prazo até 02 (dois) 

anos, médio prazo entre 02 (dois) e 05 (cinco) anos e longo prazo entre 05 

(cinco) e 10 (dez) anos, visam a concretização dos objetivos e o alcance das 

metas traçadas no PMSB de Pinhais no componente Esgotamento Sanitário.  

 

Programa 1 - Sistemas de Coleta de Esgoto em área manancial 
Parâmetros Descrição

Projeto 
Implantar rede de esgotamento sanitário nas áreas urbanizadas do manancial de 

abastecimento 

Objetivos 

Ampliar a rede de coleta de esgotos alcançando 100% da área manancial; 

Diminuir o lançamento de esgotos em natura na rede de drenagem pluvial e corpos 

hídricos e; 

Melhorar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 

Abrangência Área urbana consolidada das bacias do Palmital e do Meio 

Ação 
Priorizar a implantação de rede coletora de esgotos junto à Concessionária de 

Serviços, nos loteamentos inseridos nas bacias mananciais do Palmital e do Meio; 

Importância Alto 

Prazo Médio 

Indicadores 
Número de loteamentos atendidos, número de novas ligações, número de unidades 

atendidas, melhoria dos índices de qualidade da água. 

Recursos 

Necessários 
Investimentos para ampliação de rede a cargo da concessionária 

Responsáveis 
Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável, de Saúde e Empresa 

Concessionária de Serviços 

Justificativa 

70% do território do Município se encontra em condição de manancial de 

abastecimento público de Curitiba e RMC. Nesta área existem vários loteamentos 

ocupados há décadas, cujos efluentes gerados são despejados parte em fossas e 

sumidouros sem a devida manutenção e parte diretamente na rede de drenagem 

pluvial. Esta diretriz propõe sanear com prioridade estas áreas visando a melhoria 

da qualidade da água captada para abastecimento público. Nestas áreas deve-se 

enfatizar o direcionamento do destino do efluente para a rede coletora de esgoto, e 

em áreas onde a qualidade da água está em vias de tornar-se inadequada deve-se 

evitar a instalação de novas fossas e aumentar a rede coletora. 

 
 



PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 
DO MUNICÍPIO DE PINHAIS 

    

115 

 

 
 

Programa 2 - Sistemas de Coleta de Esgoto na bacia do rio Atuba 
Parâmetros Descrição

Projeto 
Implantar rede de esgotamento sanitário nas áreas urbanizadas da bacia do rio 

Atuba 

Objetivos 

Aumentar a rede de coleta de esgotos alcançando 98% de cobertura no Município; 

Diminuir o lançamento de esgotos em natura na rede de drenagem pluvial e corpos 

hídricos e; 

Melhorar a qualidade das águas subterrâneas. 

Abrangência Bacia do rio Atuba  

Ação 
Promover ações em conjunto com a Concessionária de Serviços, na bacia do rio 

Atuba em áreas já consolidadas para implantação de redes coletoras. 

Importância Médio 

Prazo Longo 

Indicadores 
Número de loteamentos atendidos, número de novas ligações, número de unidades 

atendidas, melhoria dos índices de qualidade da água, indicadores epidemiológicos. 

Recursos 

Necessários 
Investimentos para ampliação de rede a cargo da concessionária 

Responsáveis 

 
Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável, de Saúde e Empresa 

Concessionária de Serviços 

Justificativa 

Na bacia do Atuba o número de ligações de esgoto na rede de drenagem pluvial e 

lançamentos em fossas rudimentares ou diretamente no rio é elevado. A realização 

de obras de expansão da rede coletora de esgoto é inquestionável face a densidade 

populacional instalada nesta área a mais de 3 décadas. O atendimento a esta 

população terá impacto na qualidade de vida, bem como na valorização dos seus 

respectivos imóveis. 

 

Programa 3 - 100 % de ligações a rede de coleta 
Parâmetros Descrição 

Projeto 
Promover ações de orientação, incentivo e fiscalização para cumprimento da 

obrigatoriedade de ligação à rede de esgoto 

Objetivos 
Diminuir a carga de esgotos lançados nas redes de galerias pluviais e 

conseqüentemente nos recursos hídricos 

Abrangência Municipal 

Ação 

Identificar, nas áreas atendidas por rede de coleta, as unidades sem a correta 

ligação na rede de esgoto, orientando e notificando para cumprimento da mesma. 

Criar material informativo sobre a necessidade de ligar-se a rede correta para 

efluentes sanitários. 

Importância Médio 
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Prazo Imediato e Curto 

Indicadores Número de ligações regularizadas 

Recursos 

Necessários 
Investimentos a cargo da concessionária 

Responsáveis 
Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável, de Saúde e Empresa 

Concessionária de Serviços  

Justificativa 

Considerando a melhoria de qualidade de vida, da qualidade da água e a 

preservação ambiental, a execução da correta ligação na rede de esgoto é etapa 

indispensável do sistema de coleta de esgoto visto que se torna a garantia da 

diminuição de doenças e da salubridade do meio urbano. Neste sentido, verifica-se 

a necessidade de um programa de educação ambiental visando informar sobre os 

prejuízos ao meio ambiente, decorrentes da destinação incorreta de esgotos. 

 

Programa 4 - Conservação dos Mananciais 
Parâmetros Descrição

Projeto Estudo específico sobre qualidade e quantidade de água na área manancial  

Objetivos 

Melhorar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 

Redução dos investimentos na captação de água em mananciais cada vez mais 

distantes. 

Abrangência Área das bacias mananciais 

Ação 

Elaborar estudo específico sobre qualidade e quantidade de água na área 

manancial. 

Realizar campanhas educativas. 

Importância Alto 

Prazo Longo 

Indicadores  

Recursos 

Necessários 
Investimentos a cargo da concessionária 

Responsáveis Município, Estado e Empresa Concessionária de Serviços 

Justificativa 

A partir da realização do estudo dos aspectos e necessidades qualitativas e 

quantitativas das bacias de mananciais atuais e de potencial futuro, a 

implementação do Programa de Conservação de Mananciais possibilitará a garantia 

da qualidade e disponibilidade de água para a população atual e futura vez que sua 

concepção, implementação e gerenciamento se dará de forma integrada com os 

Comitês de Bacia, Município, Estado e Sociedade Civil. 
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Programa 5 - Plano de Emergências e Contingências 
Parâmetros Descrição

Projeto Plano de Emergências e Contingências 

Objetivos 

Manter o plano atualizado elevando o grau de segurança na continuidade 

operacional das instalações afetas aos serviços de esgotamento sanitário 

Utilizar mecanismos locais e corporativos de gestão 

Minimizar as situações que concluam pela interrupção da prestação dos serviços. 

Abrangência Município 

Ação 

Analisar e avaliar o histórico dos eventos que originam emergências; 

Propor adequações a planos existentes para enfrentamento de ocorrências não 

previstas; 

Importância Alto 

Prazo Imediato 

Indicadores Ações propostas e ações efetivas 

Recursos 

Necessários 
Investimentos a cargo da concessionária 

Responsáveis Empresa Concessionária de Serviços e Prefeitura 

Justificativa 

O plano é fundamental no sentido de planejar ações preventivas e corretivas para 

enfrentamento de eventos que coloquem em risco a prestação dos serviços de 

esgotamento sanitário, a integridade dos munícipes e do meio ambiente. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
O presente capítulo, componente “Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos”, constituído como o conjunto de atividades, infra-estruturas 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, para efeitos da Lei Federal nº 11.445/2007, a qual estabelece 

as diretrizes nacionais e a política federal para o saneamento básico, foi 

elaborado em conformidade com referida Lei, observados os princípios 

fundamentais nela contidos. 

Buscou-se atender as diretrizes preconizadas nas legislações inerentes, 

observados, no que tange a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos no 

Município de Pinhais, os termos da Lei Federal nº 12.305/10 que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

 
INTRODUÇÃO 

 
O Sistema de Limpeza Urbana, como instrumento de serviço básico e 

indispensável, tem sua função social baseada nos aspectos de qualidade de 

vida, estética e higidez ambiental, da saúde pública e ocupacional, de modo a 

estimular o mercado de trabalho inter-relacionado, em condições de respeito à 

dignidade do trabalhador e ao interesse coletivo43. 

À luz dessa premissa e visando oferecer soluções para uma gestão integrada, 

incorporando a variável econômica e sócio-ambiental, em atendimento às 

exigências legais e requisitos técnicos necessários para a proteção da saúde 

pública e ambiental, bem como à satisfação das necessidades e anseios da 

comunidade, foi elaborado, em 2004, o Plano Municipal de Gerenciamento de 
                                                 
43 Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Pinhais 
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Resíduos Sólidos - PGRS, cujas diretrizes nortearam a complementação ou 

aperfeiçoamento de serviços existentes à época, e a implementação de outros. 

De forma integrada e respeitadas as singularidades locais, bem como estudos 

inerentes e instrumentos regulatórios, o sistema de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos, no Município de Pinhais, compreende a coleta, transporte 

e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais, originados em 

indústrias com características domiciliares e da prestação de serviços públicos 

ou privados, os recicláveis, os verdes, de saúde, de carcaça de animais, e 

ainda os serviços de corte e poda, roçada, capina, raspagem, varrição e 

catação manual. 

Complementarmente o Município realiza a coleta de resíduos volumosos, 

pneus e óleo vegetal. 

Os serviços mencionados são gerenciados e fiscalizados pelo Departamento 

de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, à 

exceção dos serviços de saúde, a cargo exclusivo do Departamento de 

Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, os inerentes a carcaça 

de animais, cuja gestão se dá, de forma compartilhada, pelas mencionadas 

Secretarias e os serviços de raspagem, gerenciado e fiscalizado pela 

Secretaria Municipal de Obras Públicas. 

Alguns resíduos e serviços a eles inerentes, a depender de sua classificação e 

normativas próprias, não se excluem do Sistema, entretanto, são de 

responsabilidade direta e, sobretudo, objetiva do gerador, fabricante, 

importador ou revendedor, sendo competência do órgão integrante do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, sua fiscalização. 

De forma subsidiária e consoante diretrizes do PGRS/2004, foi formada a 

Associação dos Recicladores de Pinhais – AREPI, composta por catadores 

autônomos residentes no Município. Além do conjunto denominado 

“instalações e equipamentos” a Administração Municipal viabilizou a prestação 

do apoio técnico “formação e implantação de metodologias de autogestão para 

empreendimento solidário”, com acompanhamento da Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 
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DIAGNÓSTICO DA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS EM 
PINHAIS 
 

Desde sua instalação o Município de Pinhais busca aprimoramento nos 

serviços prestados. Dados do Censo IBGE-2000 sobre coleta de lixo em 

Pinhais apontam que, à época, cerca de 99% dos domicílios contavam com o 

serviço de coleta do lixo. Em 2010, o percentual apontado foi de 93% de 

domicílios atendidos, índices considerados satisfatórios para os serviços. 

Não obstante, buscando o aprimoramento das políticas públicas inerentes ao 

sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em Pinhais, foi 

contratada, em 2012, estudo de Caracterização Gravimétrica dos resíduos 

sólidos domiciliares gerados no Município, elaborado pela empresa 

ImpactoZero Consultoria e Planejamento Ambiental Ltda, visto ser fundamental 

a caracterização dos resíduos sólidos urbanos produzidos pela população para 

a adequação do processo de planejamento e consequente implementação de 

melhorias nos processos de gestão urbana.  

 

CARACTERIZAÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS URBANOS 
 

A obtenção da proporção e participação de cada tipo de resíduo pré-

estabelecido, em relação ao total gerado pela população se deu pelo 

estabelecimento de amostras coletadas em bairros de diferentes classes 

sociais, com diferentes níveis de urbanização, de maneira a gerar uma 

caracterização representativa de todo o Município44. 

Neste sentido, o trabalho foi realizado no período de normalidade das 

operações dentro do Município, visto que não havia a celebração de 

festividades, o comércio e a indústria já haviam voltado às suas atividades 

normais pós feriado de Carnaval e, portanto, a população já se encontrava em 

plena atividade e o período de chuvas já havia cessado, fatores que poderiam 

                                                 
44 Impactozero Consultoria e Planejamento Ambiental Ltda, 2012.  
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influenciar significativamente na composição dos resíduos produzidos pela 

população45.  

O estudo foi dividido em três etapas, quais sejam: 

 

• Etapa 1 - Coleta das amostras para análise, seguindo os setores 

pré-determinados. 

 

Quadro 6 – Setores e bairros pré-determinados para amostragem. 
Setor Bairro Período Nº De Amostra 

16 
Jardim Maringá 

Vila Perneta 
Noturno 1 

01 e 02 Weissópolis Diurno 1 

08 e 09 Vargem Grande Noturno 1 

10 Jardim Amélia Diurno 1 

17 
Vila União 

Vila Perneta 
Noturno 1 

07 

Estância Pinhais 

Vila Varginha 

Vila Palmital 

Centro 

Noturno 1 

14 
Bonilauri 

Jardim Claudia 
Diurno 1 

12 Alphaville Diurno 1 

Fonte: ImpactoZero, 2012. 

 

A Coleta de resíduos para a amostragem foi realizada na chegada dos 

resíduos. Esta seleção foi efetuada buscando-se uma amostra representativa 

de todo o universo da coleta e levando em consideração os setores de coleta 

conforme assinalado na Figura 6 e em conformidade com o Manual do 

CEMPRE/IPT (2000). 

 

                                                 
45 Impactozero Consultoria e Planejamento Ambiental Ltda, 2012. 
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Figura 16 – Mapa de setores utilizados para gravimetria 

 
Fonte: ImpactoZero, 2012. 

 

• Etapa 2 - Recepção dos caminhões de lixo e execução da 
caracterização. 

 

A amostragem e caracterização dos resíduos foi realizada durante o período de 

19 de março a 03 de abril de 2012 com resíduos que tinham como destino o 

Aterro Sanitário da empresa CGR Curitiba Ltda, situado no Município da 

Fazenda Rio Grande/PR e gerenciada pela ESTRE AMBIENTAL S/A.  

Objetivando identificar os resíduos gerados pela população, bem como 

conhecer todas as características percentuais de seus componentes, foram 
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realizadas 08 (oito) caracterizações físicas dos resíduos sólidos, as quais se 

constituem das seguintes etapas: 

1) Descarga dos resíduos do veículo coletor (caminhão compactador), 

em local previamente estabelecido;  

2) Da carga total do caminhão foram retiradas 3,12 (tres vírgula doze) 

m³. Transferiu-se a amostra para uma lona de 20 (vinte) m² e 

procederam-se os rompimentos dos sacos de lixo, nos quais estavam 

acondicionados os resíduos;  

3) Após o rompimento total procedeu-se a homogeneização dos 

resíduos a serem analisados;  

4) Após a homogeneização foram separados 1,00 (um) m³ dos 

resíduos previamente dispostos sobre a lona, os quais foram pesados 

em balança mecânica; 

5) Posteriormente colocaram-se os resíduos sobre uma mesa na qual 

foi feita a triagem por tipo de material; 

6) Após a triagem por tipo de material, estes foram pesados 

individualmente para a determinação do percentual individual 

constituinte da amostra total. 

Fotos 6 a 13 – Seqüência dos trabalhos de amostragem realizados pela 

empresa. 

   
 1           2          3 

   
           4           5            6 
Fonte: ImpactoZero, 2012. 
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• Etapa 3 - Compilações dos dados, conclusão e elaboração do relatório. 

Para determinar a composição média percentual de cada componente nos resíduos sólidos domiciliares utilizou-se a forma de 

cálculo somando-se cada componente dos resíduos, em massa (kg), dividindo o resultado obtido pela massa total das 

amostras.  

Quadro 7 – Representação total e média do percentual de resíduos por setores.  

Resíduos 
Setor 

01 e 02 

Setor 
08 e 09 

Setor 
10 

Setor 
16 

Setor 
17 

Setor 
07 

Setor 
14 

Setor 
12 

Média (%) 

Material Orgânico  26,92%  27,80%  18,72%  22,28%  17,99%  15,13%  16,65%  32,45%  22,66% 

Papel  9,40%  3,47%  5,94%  9,77%  5,07%  7,15%  6,99%  7,65%  6,83% 

Papelão  5,66%  7,74%  7,31%  17,39%  6,62%  15,13%  7,33%  7,82%  9,09% 

Metais Ferrosos  1,07%  2,78%  2,40%  1,15%  1,55%  2,80%  0,78%  0,08%  1,55% 

Metais não Ferrosos  0,00%  1,19%  0,57%  0,00%  0,52%  0,31%  0,44%  1,50%  0,63% 

Plástico Rígido  5,66%  4,17%  5,59%  5,61%  5,17%  4,77%  5,77%  2,66%  4,81% 

Plástico Filme  9,83%  13,40%  13,01%  22,42%  17,17%  11,50%  17,76%  13,73%  14,56% 

Embalagens Pet  1,18%  4,17%  3,77%  0,72%  2,69%  4,15%  2,66%  0,67%  2,50% 

Vidro  3,42%  2,98%  3,42%  1,29%  6,93%  3,21%  3,22%  0,50%  3,10% 

Embalagens Longa Vida  0,85%  2,98%  3,20%  1,01%  2,48%  1,04%  1,55%  0,42%  1,67% 

Material Farmacêutico  0,21%  0,40%  0,80%  0,00%  0,10%  0,10%  0,33%  0,25%  0,28% 

Madeira  0,53%  0,79%  2,97%  0,72%  0,00%  0,41%  0,55%  0,00%  0,70% 

Trapos  13,78%  11,22%  12,56%  1,72%  6,41%  4,97%  14,54%  1,41%  8,24% 

Fraldas  2,56%  3,00%  2,85%  3,71%  6,20%  1,04%  3,88%  10,23%  4,41% 

Rejeitos  18,91%  13,90%  16,89%  12,22%  21,10%  28,29%  17,54%  20,63%  18,97% 

Total  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00% 
Fonte: ImpactoZero, 2012. 
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Figura 17 – Gráfico da porcentagem média de resíduos por setor 

 
Fonte: ImpactoZero, 2012. 

 

Descrição da Composição de Resíduos 
 

Material Orgânico – Este componente é biodegradável e representado no 

estudo por: sobras de preparo de alimentos, folhas e galhos de vegetais, pó de 

café, casca de frutas, talos de verduras, fezes humanas e animais e outros 

materiais orgânicos que compõem a massa dos resíduos. 

Papel – Este grupo é constituído principalmente de: papéis diversos, revistas, 

jornais, entre outros. 

Papelão – Este grupo consiste basicamente em caixas de papelão de 

embalagens diversas. 

Metais Ferrosos – Este grupo é representado por: folhas de flanders 

provenientes de embalagens alimentícias (lata de ervilha, lata de milho, extrato 

de tomate, lata de óleo, lata de sardinhas, lata de atum, peças metálicas 

diversas, etc...). 
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Metais não ferrosos – Neste grupo apresentaram-se materiais do tipo: fio de 

cobre, latas de bebidas, vasilhas de alumínio, entre outros. 

Plástico Rígido - Este grupo é representado por copos de iogurte, embalagens 

diversas, tubos plásticos, entre outros. 

Plástico filme - Estes materiais constituem-se em sacolas de supermercado, 

embalagens de alimentos, entre outros. 

Embalagens de PET - Este grupo é representado por embalagens de 

refrigerantes, água, alimentos, óleo de cozinha, iogurte, sucos, entre outros. 

Vidros - Este grupo é representado por embalagens de bebidas alcoólicas, 

sucos, potes e frascos de produtos alimentícios e cacos, entre outros. 

Embalagem Longa Vida - Este grupo constitui-se de embalagem de leite, 

sucos, molhos, entre outros. 

Materiais Farmacêuticos - Este grupo constitui-se de luvas descartáveis, 

seringas, embalagens e restos de medicamentos, entre outros. 

Madeiras - Estes materiais constituem-se de parte de móveis inservíveis, ripas, 

restos de caixas de frutas e verduras, entre outros. 

Trapos - Estes materiais constituem-se de roupas usadas, pedaços de tecidos 

e panos, entre outros. 

Fraldas - Fraldas descartáveis infantis e geriátricas. 

Rejeitos - Este grupo constitui-se por papel higiênico, papel toalha, papéis não 

recicláveis, embalagens aluminizadas, guardanapos, bitucas de cigarros, areia, 

embalagens de isopor, filtros descartáveis de café, papel de balas, hastes 

higiênicas (cotonetes), entre outros. 

 

O estudo gravimétrico concluiu que 44,74% do total dos resíduos sólidos 

domiciliares gerados em Pinhais são passíveis de serem reciclados, entretanto, 

não estão sendo devidamente segregados e encaminhados a esse fim. 

Muito embora os dados obtidos estejam dentro da média nacional, a análise 

realizada pela empresa ImpactoZero considerou alto o índice dos materiais 

passíveis de reciclagem. O estudo concluiu que a participação efetiva da 

população na segregação de resíduos está aquém do esperado já que a coleta 

seletiva é oferecida em 100% do Município. 
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Desta forma, o estudo reforça a necessidade de campanhas de educação 

ambiental contínuas buscando uma participação popular mais ativa na coleta 

seletiva.  

 
COMPONENTES DO SISTEMA 
 
Os serviços relativos ao sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos sob a responsabilidade direta da Administração Municipal, os 

complementares e aqueles de responsabilidade direta e, sobretudo, objetiva do 

gerador, fabricante, importador ou revendedor, se apresentam da seguinte 

forma. 

 

LIMPEZA URBANA 
 
Corte e Poda de Árvores 
 

O corte e a poda de árvores, nativas ou exóticas, em logradouros públicos são 

realizados por empresa terceirizada atendendo 100% do Município. Os 

serviços são realizados quando observado pelo Departamento de Meio 

Ambiente a necessidade de supressão ou manutenção de árvores em vias 

públicas, quando da necessidade de intervenções para obras ou mediante 

solicitação do munícipe. 

Para esses serviços são utilizados 02 caminhões munck e 03 (três) caminhões 

carroceria com respectiva equipe composta de 01 (um) motorista, 02 (dois) 

operadores de moto-serra e 02 (dois) ajudantes. 

O valor disponibilizado em contrato, com vigência até 05 de setembro de 2012, 

é de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), sendo pago, mensalmente, 

com base na Tabela 14 e conforme os serviços realizados. 
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Tabela 14 – Serviços relativos a corte e poda. 
Item Valor Unit R$ 

Poda de árvores altas sob fiação e/ou obstáculos 200,00 

Poda de árvores altas sem fiação e/ou obstáculos 157,00 

Poda de árvores médias sob fiação e/ou obstáculos 136,00 

Poda de árvores médias sem fiação e/ou obstáculos 113,00 

Poda de árvores baixas 69,00 

Corte de troncos de árvores com diâmetro entre 0,20 e 1,50 m com retirada de raiz 230,00 

Corte de árvores altas sob fiação e/ou obstáculos 339,00 

Corte de árvores altas sem fiação e/ou obstáculos 259,00 

Corte de árvores médias sob fiação e/ou obstáculos 199,00 

Corte de árvores médias sem fiação e/ou obstáculos 157,00 

Corte de árvores baixas com obstáculos 100,00 

Corte de árvores baixas sem obstáculos 69,00 

Poda ornamental de árvores e arbustos baixos e médios 68,00 

Corte emergencial para situações de risco 276,00 

Fonte - Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, 2012.  

 

O corte ou poda em área particular se dá pelo proprietário e só pode ser 

realizado com prévia autorização emitida pelo Departamento de Meio 

Ambiente, sendo que a coleta dos resíduos dali provenientes pode ser 

solicitada ao mesmo Departamento. 

A destinação final desses resíduos é o Horto Municipal de Pinhais. 

 
Roçada e Capina 
 

Os serviços de roçada, constituídos pela remoção parcial das espécies 

vegetais preservando seu sistema radicular e os de capina pela sua remoção 

completa são executados regularmente em imóveis de propriedade do 

Município, terrenos não edificados de particulares Autuados pela Gerência de 

Fiscalização do Departamento de Meio Ambiente, em logradouros públicos 

conforme hierarquia viária, bem como em atendimento à solicitações de roçada 

de passeio protocolizada pelos munícipes, conforme cronograma estabelecido 

pelo Departamento de Meio Ambiente. 

Esses serviços são realizados por empresa terceirizada com equipes 

compostas por 1 (um) encarregado, 3 (três) motoristas, 1 (um) jardineiro, 12 
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(doze) operadores de roçadeiras costal e 10 (dez) serventes que perfazem uma 

área mensal de, em média, 702.100 (setecentos e dois mil e cem) m² e 

também por equipe própria, composta por 08 (oito) Assistentes Operacionais. 

Os valores pagos pelos serviços terceirizados de roçada são de R$ 0,074 

(setenta e quatro) por metro quadrado, totalizando, aproximadamente, 

51.955,41 (cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e 

quarenta e um centavos)  mês. 

O valor contratado até 22 de janeiro de 2013 é de R$ 740.000,00 (setecentos e 

quarenta mil reais), sendo pago, mensalmente, com base em medição dos 

serviços realizados. 

Os serviços de capina são realizados em terrenos não edificados quando seus 

proprietários não cumprem com a obrigação legal de mantê-los capinados e 

limpos, conforme disposto na Lei Municipal nº 436 de 07 de junho de 2001 e 

alterações da nº 516 de 15 de maio de 2001. Sua operação decorre de ações 

da fiscalização do Departamento de Meio Ambiente ou de denúncia e seus 

custos são ressarcidos aos cofres públicos conforme critérios estabelecidos 

pelo Decreto Municipal nº 370 de 29 de novembro de 2002. 

Notifica-se o proprietário quanto à limpeza e conservação do terreno, via 

correio com aviso de recebimento. Decorridos 15 (quinze) dias da Notificação e 

constatado a inobservância do proprietário quanto ao cumprimento da limpeza, 

aplica-se multa no valor de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por m², bem como a 

municipalidade executa os serviços mediante cobrança dos custos que variam 

de R$ 0,20 (vinte centavos) a R$ 0,50 (cinquenta centavos), resultando em 

2011 o montante de R$ 57.111,87 (cinquenta e sete mil, cento e onze reais e 

oitenta e sete centavos) correspondente à multas e R$ 28.909,62 (vinte e oito 

mil, novecentos e nove reais e sessenta e dois centavos), aos custos. 

Estes custos são ressarcidos aos cofres públicos conforme critérios 

estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 370 de 29 de novembro de 2002. 

Sob responsabilidade da empresa terceirizada, os resíduos verdes 

provenientes da roçada e capina são, atualmente, destinados à Conspizza 

Soluções Ambientais. 
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Já os resíduos provenientes da execução de serviços de roçada e capina pelas 

equipes da municipalidade tem por destinação o Horto Municipal. 

 
Varrição e Catação Manual 
 
Os serviços de varrição e catação manual, implantados em 2010 para área 

central e de concentração comercial, são terceirizados e caracterizam-se pela 

varredura de praças, passeios, sarjetas e canteiros centrais não ajardinados, 

esvaziamento de cestos de lixo (papeleiras) e retirada de resíduos leves, como 

plásticos e papéis espalhados em áreas públicas. São executados nas vias em 

dias alternados e nas praças uma vez por semana. 

Tabela 15 – Pontos de varrição. 
Logradouro

Avenida Iraí  

Rua 24 de Maio 

Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel 

Rua Jerônimo Busato Filho 

Avenida Camilo Di Léllis 

Rua Europa 

Rua 19 de Novembro entre Avenida Camilo Di Léllis e Rua 15 de Outubro 

Rua XV de Novembro entre Rua 24 de maio e Rua 21 de Abril 

Avenida Maria Antonieta entre Rod. Dep. João L. Jacomel e Rua Leila Diniz 

Rua Juscelino Kubitschek 

Rua Getulio Vargas 

Avenida Maringá 

Rua Guilherme Weiss 

Rua Nossa Senhora da Boa Esperança 

Av Jacob Macanhan  

Binário Vargem Grande 

Rua Salgado Filho até Avenida Maringá 

Rua Mandaguaçu 

Rua Clovis Bevilaqua entre Rua Guilherme Ceolin e Rio Palmital 

Rua Leila Diniz entre Rio Palmital e Avenida Maria Antonieta 

Avenida Ayrton Senna da Silva 

Praças

Praça Salgado Filho 

Praça Maria Antonieta 
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Praça do Skate 

Praça Vale da Boa Esperança 

Praça Fábio Túlio 

Praça Tancredo Neves 

Bosque Municipal 

Fonte: Departamento de Meio Ambiente, 2012. 

 

O contrato, com vigência até 27 de dezembro de 2012, prevê um total anual de 

até R$ 234.100,00 (duzentos e trinta e quatro mil e cem reais), cujos 

pagamentos, à ordem de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) o Km 

em vias públicas e R$ 0,12 (doze centavos) o m2 em parques e praças, se dão 

conforme medição. 

Esses serviços são executados por 10 (dez) pessoas sendo este o número 

mínimo exigido no edital e respectivo contrato. 

Os resíduos decorrentes do serviço de varrição e catação manual são 

devidamente acondicionados em sacos plásticos e dispostos de forma 

ordenada nos logradouros, sendo de responsabilidade da Administração 

Municipal a destinação final. Estes são direcionados ao Aterro Sanitário por 

intermédio do serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos. 

 

Raspagem e Varrição 
 

Consiste na remoção de resíduos, de forma geral terra, acumulados nas 

sarjetas e não removíveis com vassouras, sendo utilizadas ferramentas 

manuais, como enxadas, ou varredeira mecânica, na limpeza de caixas e 

hidrojateamento. Estes serviços são executados por empresa terceirizada 

seguindo roteiro e cronograma do Departamento de Meio Ambiente. 

Os valores pagos para os serviços de raspagem e varrição são de R$ 0,25 

(vinte e nove centavos) por metro linear, totalizando, aproximadamente, R$ 

33.191,00 (trinta e três mil, cento e noventa e um mil reais) mês. 

Esses serviços são executados por 01 (uma) equipe composta de 12 (doze) 

pessoas que, somados, perfazem um percurso mensal de, em média, 132.764 

(cento e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro) m. 
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A destinação final desses resíduos é de responsabilidade da empresa 

contratada. 

 
MANEJO DE RESÍDUOS 
 
Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e originados em Indústrias 
 
A coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos de características 

domiciliares, entendidos como os não inertes e não perigosos originários de 

atividades domésticas, os comerciais, os originados em indústrias e da 

prestação de serviços públicos ou privados com as mesmas características 

cuja produção não exceda os limites estabelecidos na Lei Municipal nº 

761/200646, é realizada por empresa terceirizada, atende 100% do Município, 

sendo efetuada diariamente no período da noite nas Avenidas Iraí, Camilo Di 

Léllis e Jacob Macanhan e três vezes por semana, em dias e períodos 

alternados, conforme Tabela 16. 

Tabela 16 – Serviços de coleta de resíduos domiciliares. 

Setor Frequência Período Localidades Atendidas 

01 2a. 4a e 6a Diurno Weissópolis 

02 2a. 4a e 6a Diurno 
Boa Esperança, Joaquina, Pineville e Alto 

Tarumã 

03 2a, 4a e 6a Diurno Jardim Triângulo e Maria Antonieta 

04 2a, 4a e 6a Noturno 
Tarumã, Estância Pinhais, Vila Varginha e Vila 

Palmital 

05 2a, 4a e 6a Noturno Vargem Grande 

06 3a. 5a e sábado Diurno 

V.União, V.Carolina, Perdizes, Atuba, 

Alphaville, Jd. Marumby, V.Amélia, P. Carla, 

Pio XII e Rosi Galvão 

07 3a 5ae sábado Diurno 
Pq da Ciência, Adauto Botelho, Complexo 

Penitenciário e Estrada Ecológica 

08 3a, 5a e sábado Diurno Bonilauri, Jd. Cláudia e Jd. Eliza 

09 3a, 5a e sábado Noturno 
Cj. Atuba, Jd. Maringá, Áquila, E.Perneta e 

Atuba II 

10 3a, 5a e sábado Noturno 
Pedro Demeterco, E. Perneta, Cnd Portal da 

Serra, Esplanada 

Fonte: Departamento de Meio Ambiente, 2012. 
                                                 
46 Adaptado do art. 9º da Lei Municipal 761/06 e da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 
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Figura 18 – Setores de coleta de resíduos domiciliares 

 
Fonte: Departamento de Meio Ambiente, 2012. 

 

A coleta diurna se dá em 06 (seis) caminhões compactador e a noturna em 04 

(quatro), com respectivas equipes compostas, cada uma, de 01 (um) motorista 

e 03 (três) coletores que, somados, perfazem uma coleta de, em média, 2.270 

(dois mil duzentos e setenta) toneladas/mês. 

Os custos, por tonelada, para coleta desses resíduos é hoje de R$ 129,89 

(cento e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), totalizando, 

aproximadamente, R$ 294.850,30 (duzentos e noventa e quatro mil oitocentos 

e cinqüenta reais e trinta centavos) mês. 
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Aos valores despendidos para a coleta são agregados, por tonelada, R$ 50,97 

(cinquenta reais e noventa e sete centavos), inerentes a deposição final, os 

quais totalizam, aproximadamente, R$ 115.701,90 (cento e quinze mil, 

setecentos e um reais e noventa centavos) mês. 

Tem-se assim que o custo tonelada para a coleta e deposição final dos 

resíduos sólidos domiciliares de Pinhais é de R$ 180,86 (cento e oitenta reais e 

oitenta e seis centavos) sendo despendidos para esse fim, aproximadamente, 

R$ 410.552,20 (quatrocentos e dez mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e 

vinte centavos) mês. 

Os quantitativos coletados nos anos de 2009, 2010 e 2011, estão indicados na 

Tabela 17 cuja variação pode ser observada no Gráfico 1 . 

 

Tabela 17 – Quantitativos coletados nos anos de 2009, 2010 e 2011. 
Mês Toneladas/2011 Toneladas/2010 Toneladas/2009 

jan 2.427,79 2.251,56 2.063,31 

fev 2.243,32 2.023,35 1.879,58 

mar 2.263,36 2.187,69 2.050,39 

abr 2.232,19 2.125,01 1.862,19 

mai 2.170,62 2.103,50 1.889,78 

jun 2.099,64 2.062,47 1.934,36 

jul 2.229,68 2.118,84 2.049,78 

ago 2.341,70 2.050,65 2.051,23 

set 2.150,44 2.035,20 2.066,01 

out 2.297,84 2.137,47 2.097,01 

nov 2.272,47 2.201,30 2.085,18 

dez 2.530,89 2.583,57 2.327,18 

Total 27.259,94 25.880,61 24.356,00 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, 2012. 
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Gráfico 1 – Variação dos quantitativos coletados nos anos de 2009, 2010 e 

2011. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, 2012. 

 

Desde a instalação do Município, em 1993, esses resíduos tinham por 

disposição final o Aterro Sanitário do Caximba, localizado em Curitiba, 

entretanto, em razão de sua vida útil ter-se esgotado e dos diversos fatores, 

dentre os quais os altos custos envolvidos, que impossibilitam a implantação de 

outro, não só em Pinhais, mas em diversos municípios da região, foi 

constituído, inicialmente com 15 (quinze) signatários, o Consórcio 

Intermunicipal para Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos – CONRESOL com 

o objetivo de organizar e proceder as ações e atividades para a gestão do 

sistema de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. 

Consoante pactuado no CONRESOL, os resíduos sólidos domiciliares e 

comerciais têm, hoje, sua disposição final no aterro sanitário da Estre 

Ambiental, localizado no Município de Fazenda Rio Grande a uma distância de 

64,8 (sessenta e quatro vírgila oito) km de Pinhais. Dos 2,6 (dois vírgula seis) 

milhões de m² de área disponível, 382.000 (trezentos e oitenta e dois mil) m² 

são utilizados para a compactação e armazenamento do lixo, sendo a área 

remanescente utilizada como reserva ambiental. De acordo com a empresa, ao 
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centro e abaixo do local destinado à deposição, o qual foi especialmente 

preparado para não prejudicar o meio ambiente, existe um sistema de 

drenagem do chorume coberto com manta de PAD de dois milímetros de 

espessura impedindo sua passagem e o desviando para uma estação de 

tratamento com capacidade para 300.000 (trezentos mil) litros. Todo o resíduo 

descarregado no local é coberto diariamente por 70 (setenta) centímetros de 

terra, evitando assim o mau cheiro. Foram também implantados mecanismos 

próprios para liberação de gás. 

 

Resíduos Recicláveis 
 
A coleta dos resíduos recicláveis, como papel, papelão, plástico, metal, 

alumínio e vidro, dentre outros passíveis de reaproveitamento ou reuso, é 

realizada por empresa terceirizada e atende 100% do Município, sendo 

efetuada no período diurno duas vezes por semana em dias alternados, 

conforme Tabela 18 a seguir. 

 

Tabela 18 – Serviços de coleta de resíduos recicláveis. 

Setor Frequência Período Localidades Atendidas 

01 3a.e 5a Diurno Weissópolis 

02 3a.e 5a Diurno Jardim Triângulo e Maria Antonieta 

03 2a.e  6a Diurno 
Pq da Ciência, Adauto Botelho, Complexo 
Penitenciário, Estrada Ecológica, Jd. 
Marumby, Vila Amélia, Planta Karla, Pio 
XII e Rosi Galvão 

04 2a.e  6a Diurno 
Áquila, Atuba II, Cj Res Atuba, Jd Eliza, 
Atuba, Perdizes, Vila Carolina e Jd. 
Cláudia 

05 2a.e  6a Diurno 
Bonilauri, Jd. Maringá, E. Perneta, Vila 
União, Portal da Serra, Jd. Pedro 
Demeterco (entre Av. Maringá e Rio 
Atuba) 

06 3a.e, 5a Diurno 
Joaquina, Alto Tarumã, E.Perneta, Vale 
da Boa Esperança, V.Esplanada, Jd. 
Pedro Demeterco (entre Av. Maringá e 
Jacob Macanhan) 

07 4a. e sábado Diurno Tarumã Estância Pinhais, Vila Varginha e 
Vila Palmital 

08 4a. e sábado Diurno Vargem Grande 
Fonte: Departamento de Meio Ambiente, 2012. 
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Figura 19 – Coleta de resíduos recicláveis 

 
Fonte: Departamento de Meio Ambiente, 2012. 

 

Os custos mensais, por equipe, atualmente correspondem a R$ 19.665,25 

(dezenove mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), 

totalizando R$ 78.661,00 (setenta e oito mil seiscentos e sessenta e um reais) 

mês. 

Nos anos de 2009 e 2010, a coleta era realizada por 03 (três) equipes, 

passando, em 2011, para 04 (quatro) caminhões baú com respectivas equipes 

compostas, cada uma, de 01 (um) motorista e 03 (três) coletores que, 

somados, perfazem uma coleta de, em média, 120 (cento e vinte) 

toneladas/mês. 
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Parte dos resíduos recicláveis tem por destinação a Associação de 

Recicladores de Pinhais - AREPI e parte a Cooperativa de Catadores Zumbi 

dos Palmares, no Município de Colombo. 

Comparativo entre os resultados quantitativos, obtidos para os resíduos 

recicláveis coletados em 2009 e 2010, demonstra um aumento de 30% na 

separação do lixo. O mesmo percentual é observado quando da realização de 

comparativo entre os resultados obtidos em 2010 e 2011, restando em 

substancial diminuição dos resíduos encaminhados ao aterro sanitário e, por 

conseqüência, de forma positiva, em significativos efeitos ao meio ambiente, 

cujos quantitativos estão indicados na Tabela 19 podendo sua variação ser 

observada no Gráfico 2. 

 

Tabela 19 – Quantitativos coletados nos anos de 2009, 2010 e 2011. 
Mês Toneladas/2011 Toneladas/2010 Toneladas/2009 

jan 80,95 63,65 

fev 107,20 78,95 60,60 

mar 122,25 87,80 63,60 

abr 118,80 87,40 64,10 

mai 130,90 94,15 68,00 

jun 115,70 96,70 68,35 

jul 133,66 97,65 71,63 

ago 134,55 100,50 73,40 

set 125,20 94,85 71,05 

out 145,70 106,35 77,90 

nov 135,80 105,45 71,30 

dez 170,20 118,5 89,45 

Total 1439,96 1149,25 843,03 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, 2012. 
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Gráfico 2 - Evolução da separação do lixo reciclável em Pinhais. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, 2012. 

 

O engajamento da comunidade no que tange as ações que tem por foco a 

correta destinação dos recicláveis mostra-se estável, corroborando com o 

sinalizado pela gravimetria realizada, onde ações focadas em participação 

popular mais ativa na coleta seletiva restam necessárias. 

 
Resíduos Verdes 
 
A coleta de resíduos verdes, caracterizados como orgânicos provenientes da 

limpeza e manutenção de jardins, hortas ou similares, é realizada por empresa 

terceirizada, atende 100% do Município e se efetiva mediante solicitação dos 

munícipes, via telefone, e-mail ou pessoalmente, junto ao Departamento de 

Meio Ambiente, órgão responsável por acionar a empresa. 

Atualmente, os custos mensais, por equipe, correspondem a R$ 19.771,13 

(dezenove mil setecentos e setenta e um reais e treze centavos) totalizando R$ 

39.542,26 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e seis 

centavos) mês. 
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A coleta se dá em 02 (dois) caminhões carroceria com respectivas equipes 

compostas, cada uma, de 01 (um) motorista e 02 (dois) coletores que, 

somados, perfazem uma coleta de, em média, 100 (cem) toneladas/mês. 

A destinação final desses resíduos é o Horto Municipal de Pinhais. 

 

Resíduos de Saúde 
 

Os resíduos de saúde, entendidos como os provenientes de qualquer unidade 

que execute atividades de natureza médico-assistencial humana ou animal; de 

centros de pesquisa, desenvolvimento ou experimentação na área de 

farmacologia e saúde; de necrotérios, funerárias e serviços de medicina legal e 

de barreiras sanitárias, bem como os medicamentos e imunoterápicos vencidos 

ou deteriorados47, são fiscalizados pelo órgão municipal de Vigilância Sanitária 

e gerenciados conforme sua origem: pública ou particular. 

Os resíduos de saúde provenientes da rede pública são coletados por empresa 

terceirizada, duas vezes por semana na Unidade de Saúde 24 horas e Tarumã, 

e uma vez por semana nas demais Unidades. 

Os custos inerentes a estes serviços, na ordem de R$ 5,38 (cinco reais e trinta 

e oito centavos) por quilo coletado, totalizaram, R$ 111.169,63 (cento e onze 

mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) em 2011. 

A coleta se dá em 01 (um) veículo especial com respectiva equipe composta de 

01 (um) motorista e 01 (um) ajudante que, somados, perfazem uma coleta 

mensal de, em média, 1.720 (um mil setecentos e vinte) kg/mês. 
Esses resíduos são acondicionados em bombonas especialmente destinadas a 

este fim, localizadas do lado externo das unidades geradoras e encaminhados 

para a Empresa AmbServ Serviços Ambientais Ltda, no Município de São José 

dos Pinhais, sendo esterilizados em autoclave, triturados e depois levados para 

aterro sanitário específico localizado no Município de Rio Negrinho/SC. 

Todas as unidades de saúde, clínicas médicas e odontológicas, abaixo 

listadas, gerenciadas pela Prefeitura de Pinhais, independentemente de seu 

                                                 
47 Resolução RDC Conama nº 306 de 07 de dezembro de 2004 e  Lei Municipal nº 761/06. 
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porte, têm o gerenciamento e manuseio de seus resíduos padronizados, com a 

utilização de sacos brancos leitosos e caixas específicas para perfurocortantes. 

Devido ao pequeno volume, o transporte interno e externo dos resíduos é 

realizado de forma manual sendo armazenado, para a coleta, em abrigo 

externo. A segregação é realizada não só para os resíduos de saúde, mas 

também para os recicláveis. 

• CTA/DST 

• Clínica Odontológica Weissópolis; 

• Unidade de Saúde Weissópolis; 

• Unidade de Saúde Vargem Grande; 

• Unidade de Saúde Maria Antonieta; 

• Unidade de Saúde Vila Amélia; 

• Unidade de Saúde Esplanada; 

• Unidade de Saúde Perneta; 

• Unidade de Saúde e Clínica Odontológica Tebas; 

• Unidade de Saúde Perdizes; 

• Unidade de Saúde 24 horas; 

• Unidade de Saúde e Clínica Odontológica Tarumã; 

• Unidade de Saúde da Mulher. 

Em se tratando de produção de resíduos de saúde provenientes de 

particulares, o Município não atua na coleta, transporte, destinação final e 

tratamento, sua atuação restringe-se a fiscalização. Os estabelecimentos 

caracterizados como geradores desses resíduos são por eles responsáveis, 

devendo aprovar, junto ao órgão municipal competente, o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Saúde no qual deve constar, de forma 

explicita, os procedimentos para todo o ciclo. 

 

Carcaça de Animais 
 
A carcaça de animais, entendida como peças anatômicas, vísceras e outros 

resíduos provenientes de animais submetidos ou não a processos de 
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experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas 

forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de 

microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, 

que foram submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou confirmação 

diagnóstica48, tem sua coleta realizada por empresa terceirizada na Gerência 

de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde e em 100% das vias 

residências e públicas de Pinhais. 

Nas residências e vias públicas a coleta se dá quando animal morto é 

detectado pela fiscalização ou por solicitação de munícipe, a qual pode se dar 

via telefone, e-mail ou pessoalmente, onde o Departamento de Meio Ambiente 

aciona a empresa. Já na Gerência de Vigilância Ambiental as carcaças são 

provenientes de procedimento de eutanásia, realizado em animais recolhidos 

por apresentarem situação de sofrimento e dos animais diagnosticados com 

zoonoses. As carcaças são depositadas em container específico, sendo sua 

coleta realizada em conformidade com a demanda. 

Os custos inerentes a estes serviços, na ordem de R$ 8,06 (oito reais e seis 

centavos) por quilo coletado, totalizaram, R$ 119.505,34 (cento e dezenove mil, 

quinhentos e cinco reais e trinta e quatro centavos) em 2011. 

A coleta se dá em 01 (um) caminhão baú isotermico com respectiva equipe 

composta de 01 (um) motorista e 01 (um) ajudante, a qual, em 2011, coletou, 

em média, 55 Kg/mês na Gerência de Vigilância Ambiental e 1.180 Kg/mês em 

vias públicas. 

Em ambos os casos a destinação final é a incineração, sendo a carcaça de 

pequeno porte encaminhada para a empresa SERQUIP na Cidade Industrial de 

Curitiba e as de grande porte para empresa PET WORLD em Colombo.  

 
Resíduos Volumosos 
 
Os resíduos volumosos, entendidos, dentre outros como sofás, colchões, 

restos de móveis, eletrodomésticos, madeiras e pneus, são coletados por 

                                                 
48 Adaptado da Resolução Conama no 358, de 29 de abril de 2005. 
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equipe de servidores do Departamento de Meio Ambiente, em 100% do 

Município, mediante solicitação do munícipe junto àquele Departamento, 

inexistindo cobrança pelos serviços e/ou limitação quanto ao volume a ser 

coletado. Sua implantação foi precedida de dois relevantes fatores: redução 

dos custos inerentes a coleta de recicláveis aliada a necessidade de 

harmonizar a prestação desses serviços com o objeto contratado; e atuação 

preventiva concernente a eventuais focos do aedes aegypti. 

Dada sua condição de serviço eventual e ainda a variedade dos materiais 

coletados, seus custos assim como os volumes coletados são de difícil 

dimensionamento, entretanto considerando ser um serviço disponível e sem 

ônus direto para o munícipe beneficiado, o estabelecimento de critérios para 

sua coleta e destinação resta necessária. 

Os materiais coletados têm a seguinte destinação: 

• Madeiras: Horto Municipal de Pinhais; 

• Sofás, colchões, restos de móveis: aterro sanitário da Estre 

Ambiental, localizado no Município de Fazenda Rio Grande; 

• Pneus: Empresa Votorantin, através do convênio firmado entre a 

Prefeitura e a Empresa Reciclanip. 

 

Resíduos da Construção Civil 
 
A coleta, transporte e destinação final dos resíduos provenientes de 

construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os 

resultantes da preparação e escavação de terrenos, comumente chamados de 

entulhos de obras, caliça ou metralha, são de responsabilidade do gerador, 

sendo o Município responsável por sua fiscalização, bem como, consoante 

disposto na Resolução CONAMA nº 307 de 2002, pela elaboração do Plano 

Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, no qual as 

diretrizes e procedimentos possibilitarão o exercício das responsabilidades de 
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todos os geradores, bem como a elaboração dos respectivos Projetos de 

Gerenciamento49. 

Se comparados a outros resíduos sólidos, os resíduos da construção são 

menos poluentes por serem inertes, entretanto seu entulho, na maioria dos 

casos, não é um material puro. Quando não controlado ele é misturado com 

lixo doméstico, seja nas caçambas próprias ou em pontos de descarga 

clandestina. Deste modo, sua destinação específica fica inadequada. 

A licença de funcionamento para os prestadores de serviços de coleta, 

transporte e destinação final de resíduos sólidos de origem não domiciliar, no 

Município de Pinhais, fica condicionado ao cadastramento junto ao 

Departamento competente da municipalidade 

Muito embora a Lei Municipal nº 503, de 26 de dezembro de 2001, condicione 

a emissão de licença de funcionamento para os prestadores de serviços de 

coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos de origem não 

domiciliar, ao cadastramento junto a Prefeitura com a indicação do local de 

disposição final, grande parte das empresas especializadas em coleta não 

disponibiliza informações acerca da quantidade produzida e/ou coletada, 

fazendo com que seu dimensionamento seja de difícil precisão. 

Questão ainda observada, em Pinhais, refere-se a falta de acondicionamento 

dos resíduos de construção, acarretando no seu espalhamento e, 

consequentemente, no bloqueio das bocas de lobo, o que dificulta os sistemas 

de drenagem e encarece sua manutenção. 

A destinação desses resíduos ainda representa um problema em face à 

insuficiência de locais adequados para sua deposição final ou de sistemas de 

reciclo/reuso, restando clara a necessidade do Município priorizar a elaboração 

do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

 

 

 

 

                                                 
49 Adaptado Resolução Conama 307/2002 e Lei Municipal nº 761/2006 
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Resíduos de Grande Geradores 
 
Grande Gerador é classificado como aquele que no desenvolvimento de suas 

atividades, sendo ela domiciliar, comercial, de prestação de serviços, industrial 

ou outra, produz diariamente quantidade superior a 200 (duzentos) litros de 

resíduos de características domiciliares, por estabelecimento ou residência, 

incidindo sobre ele a responsabilidade pela coleta, transporte e destinação final 

desses resíduos50. 

O órgão competente pode, a seu critério, solicitar aos grandes geradores, o 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS51 no qual os 

procedimentos para todo o ciclo devem constar de forma explicita, ficando a 

fiscalização a cargo do órgão ambiental competente. 

 

Resíduos Industriais 
 
Os resíduos industriais, entendidos como os resultantes de atividades 

industriais e que se encontrem nos estados sólido, semi-sólido, gasoso - 

quando contido, e líquido - cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d’água, ou exijam para 

isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível, aí incluídos os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, são objeto de controle específico, como parte integrante 

do processo de licenciamento ambiental. 

Conforme o Caderno Estatístico do Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social - Ipardes/2011, Pinhais conta com 1.100 (mil e cem) 

indústrias distribuídas em diferentes atividades, podendo, os resíduos por elas 

gerados serem dimensionados de acordo com seu porte. 

                                                 
50 Art 11 da Lei 761, de 20 de dezembro de 2006. 
51 Art 12 da Lei 761, de 20 de dezembro de 2006. 
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De acordo com um estudo feito na região Metropolitana de São Paulo pela 

EMPLASA/CETESB (1980)52, pode-se adotar um parâmetro básico de 

estimativa da produção de resíduos da indústria, que varia de 180 a 200 kg/ano 

por funcionário. 

A Tabela 20, de forma sintética, traduz, por atividade, a produção de resíduos 

industriais no Município de Pinhais. 

 

Tabela 20 – Atividades industriais em Pinhais e sua participação. 

Atividade Estabelecimentos Funcionários 
Geração 
Ton/Ano 

Ind. de produtos minerais não metálicos 28 478 95,6 

Ind. Metalúrgica 193 2.847 569,4 

Ind. Mecânica 101 1.643 328,6 

Ind. de materiais elétricos e de comunicação 34 555 111,0 

Ind. de materiais de transporte 26 1.024 204,8 

Ind. da madeira e do mobiliário 83 919 183,8 

Ind. do papel, papelão, editoriais e gráfica 63 1.385 277,0 

Ind. da borracha, fumo, couros, peles, prod. 

sim. ind diversa 46 900 180,0 

Ind. química, farmacêutica, veterinária, 

perfumaria, sabões, velas e mat. plástico 141 2.929 585,8 

Ind. têxtil, do vestuário e artefatos de tecido 30 345 69,0 

Ind. de calçados 1 6 1,2 

Ind. de produtos alimentícios, de bebida e 

álcool etílico 57 1.038 207,6 

Construção civil 297 5.164 1.032,8 

Total 1.100 19.233 3.846,6
Fonte: Caderno Estatístico do Município de Pinhais – IPARDES - 2011 

 

A tipologia dos resíduos gerados é variada e está diretamente relacionada com 

a atividade desenvolvida e o processo utilizado. 

O gerenciamento desses resíduos, compreendendo informações sobre 

geração, características, armazenamento, transporte e destinação, deve ser 

                                                 
52 EMPLASA/CETESB, “Estimativa de Produção de Resíduos Sólidos Industriais na Região Metropolitana de São 
Paulo”. São Paulo: Setembro – 1980. 
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apresentado ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP, de acordo com a 

Resolução CONAMA nº 313/200253, cabendo ao Município sua fiscalização. 

 

Pneus 
 
A coleta e a destinação final, ambientalmente adequada, de pneus inservíveis, 

obedecidas as condições e critérios estabelecidos pelo IAP, observada a 

Resolução n.º 258/99 do CONAMA e demais atos normativos que 

sobrevenham, são de responsabilidade das empresas fabricantes, das 

importadoras de pneumáticos e das borracharias54. 

Não obstante a apresentação do Certificado de Destinação dos Resíduos 

Pneumáticos ser pré requisito necessário para a emissão de alvará de 

funcionamento para empresas fabricantes, importadoras de pneumáticos e das 

borracharias, o Município, como componente do SISNAMA, portanto, também 

responsável por sua fiscalização, não raras vezes se depara com deposições 

clandestinas desses inservíveis, ocasiões em que se utiliza de convênio 

firmado com a empresa Reciclanip do Grupo Votorantin dando-lhe destinação 

adequada.  

 
Resíduos Potencialmente Perigosos à Saúde 
 
Os mecanismos de coleta, recebimento e destinação final dos resíduos sólidos 

e embalagens que se tornem potencialmente perigosos à saúde, bem como 

aqueles tornados impróprios pela utilização, entendidos como lâmpadas 

fluorescentes, de vapor de mercúrio, de vapor de sódio, de luz mista e seus 

componentes, frascos de produtos em aerosol e outros cuja periculosidade for 

determinada pelos órgãos governamentais de pesquisa científica, tecnológica e 

ambiental, são de responsabilidade de seus produtores ou comercializadores, 

cabendo-lhes, ainda a responsabilidade pela instalação, em local visível 

contendo aviso de alerta e conscientização dos usuários, de recipientes 
                                                 
53 Resolução CONAMA nº 313/2002 e Lei Municipal nº 761/2006. 
54 Art. 32 da Lei Municipal nº 761/06 
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apropriados para os produtos tornados impróprios, nos termos do artigo 34 da 

Lei Municipal nº 761/2006. 

A fiscalização da implementação dos mecanismos dispostos na Lei em questão 

são de responsabilidade do Município. Observa-se, entretanto, que assim como 

os mecanismos, a instalação dos recipientes mostram-se precários em face da 

insuficiência de fiscalização adequada. 

 
Pilhas e Baterias 
 
Os procedimentos ambientalmente adequados para o descarte, segregação, 

coleta, transporte, recebimento, armazenamento, manuseio, reciclagem, 

reutilização, tratamento ou disposição final das pilhas e baterias portáteis, das 

baterias chumbo-ácido, automotivas e industriais e das pilhas e baterias dos 

sistemas eletroquímicos níquel-cádmio e óxido de mercúrio, comercializadas 

no território nacional são de responsabilidade dos fabricantes nacionais e dos 

importadores, os quais deverão apresentar, junto ao órgão ambiental 

competente, plano de gerenciamento de acordo com a Resolução CONAMA nº 

401/2008. 

Os estabelecimentos que comercializam, bem como a rede de assistência 

técnica autorizada pelos fabricantes e importadores desses produtos, devem 

receber dos usuários as pilhas e baterias usadas, respeitando o mesmo 

princípio ativo, sendo facultativa a recepção de outras marcas, para repasse 

aos respectivos fabricantes ou importadores 

Para as pilhas e baterias não contempladas na aludida Resolução, deverão ser 

implementados, de forma compartilhada, programas de coleta seletiva pelos 

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e pelo poder público. 

Desta forma, considerando que compete as entidades do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente-SISNAMA, a fiscalização desses procedimentos, portanto, aí 

incluído o Município de Pinhais, e ainda a legislação municipal ter sido 

promulgada no ano de 2006, onde seu artigo 33 remete a observância da 

Resolução CONAMA nº 257/1999 e demais atos normativos que sobrevenham, 
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ressalta-se a necessidade de adequá-la a Resolução CONAMA nº 401/2008, 

bem como de estabelecer políticas que consolidem a coleta destes materiais. 

 

Resíduos e Embalagens de Agrotóxicos 
 
O recolhimento, transporte e destinação final dos resíduos e embalagens de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, entendidos como produtos e agentes 

de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de 

produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 

pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros 

ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade 

seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação 

danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e 

produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e 

inibidores de crescimento é de responsabilidade das empresas titulares de 

registro, produtoras e comercializadoras55. 

A responsabilidade pela fiscalização é do órgão municipal, estadual e federal, 

observadas as competências dispostas no Decreto Federal nº 4074 de 04 de 

janeiro de 2002. 
 
Óleo Lubrificante 
 
O recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante acabado, bem 

como de óleo lubrificante usado, são de responsabilidade do gerador, do 

importador e do revendedor, nos termos da Resolução CONAMA nº 362/2005, 

devendo, para seu gerenciamento serem observadas as condições e critérios 

estabelecidos pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP56., cabendo sua 

fiscalização aos órgãos de controle ambiental, em especial os que compõe o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. 

 
                                                 
55 Lei Federal 702 de 1989 e Art. 28 da Lei Municipal 761/2006  
56 Art 31 da Lei Municipal nº 761/06 e Resolução Conama n.º 362/2005 
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Óleo Vegetal 
 
Em agosto de 2010, foi implantado o “Programa de Coleta de Óleo Vegetal”, 

com 29 pontos de coleta espalhados por todo o Município, compreendendo 25 

(vinte e cinco) Unidades da rede de ensino municipal, 04 (quatro) da rede 

estadual e 02 (duas) escolas particulares. O projeto visa a destinação 

ambientalmente adequada dos óleos e gorduras vegetais comestíveis, 

transformando-os em sabão (pasta e barra)e detergente líquido. 

Bombonas de 100 (cem) litros foram colocadas nas Unidades de ensino. 

Quando cheias e mediante solicitação das Unidades, o Departamento de Meio 

Ambiente aciona a empresa que realiza a coleta. 

O projeto decorre de uma parceria entre a Prefeitura e a Empresa Dalcin & 

Santos Ltda, responsável pelo transporte, armazenamento e destinação final 

do material coletado, gerando, como contra partida, produtos de limpeza para 

as redes de ensino. 

Este programa remete à possibilidade de elaboração e implementação de 

política pública voltada ao recolhimento do óleo vegetal não só dos 

estabelecimentos de ensino, mas dos geradores em escala, a exemplo de 

bares e restaurantes, independentemente da necessidade de manual de boas 

práticas ou de plano de gerenciamento de resíduos. 

 

Resíduos Provenientes de Terminais Rodoviários 
 
A responsabilidade pelo acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos provenientes de Terminais 

Rodoviários é da respectiva Administração do terminal, devendo esta 

apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS a ser 

submetido à aprovação dos órgãos de meio ambiente e de saúde, dentro de 

suas respectivas esferas de competência, atendidas as condições 
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estabelecidas pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP, observada a 

Resolução CONAMA nº 05/1993 e nº 358/0557. 

A fiscalização de sua operacionalização é competência dos órgãos de controle 

ambiental e de saúde, mormente os partícipes do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA. 

O Terminal de Transporte Metropolitano de Pinhais é gerenciado pelo 

Shopping Metropolitano Ltda. 

 

Resíduos Gerados em Outras Localidades 
 
Resíduos oriundos de outras localidades, consoante disposto no art. 36 da Lei 

Municipal nº 761/2006, somente serão aceitos, em Pinhais, se não causarem 

transtornos a municipalidade, atendidas as disposições ali contidas e demais 

normas legais Estadual e Federal. 

Sob o ponto de vista formal, não foram encontrados registros relacionados a 

resíduos dessa procedência em Pinhais, entretanto, têm-se que muitos dos 

resíduos depositados irregularmente no Município são gerados em outras 

localidades, restando clara a necessidade de uma fiscalização mais eficaz. 

 

Tabela 21 – Mapeamento de pontos críticos de deposição irregular de resíduos 

Bairro Logradouro

Maria Antonieta 

- Rua Jeronimo Mendes dos Santos esquina com Rua Adalberto Andrade 

- Rua Carlos Pouhlmann esquina com Rua Arnaldo Andrade 

- Rua João Wilker Rodrigues em toda sua extensão 

- Estrada Ecológica entre Rod Dep João Leopoldo Jacomel e Linha Férrea 

- Rod Dep João Leopoldo Jacomel entre Estr. Ecológica e divisa com o Município de 

Piraquara 

Jardim Amélia - Rua Marechal Floriano em toda sua extensão 

Jardim Karla 
- Rua Azaléia esquina com Rua Getúlio Vargas 

- Estrada Ecológia entre Av. das Flores e Rua Pau Marfim 

Vargem Grande 
- Rua Carlos Pereira Canani em toda sua Extensão 

- Rua Graça Aranha entre Rua Guilherme Ceolin e Rua José de Alencar 

                                                 
57 Resolução CONAMA nº 05/1993, nº 358/2005 e Art 35 da Lei 761, de 20 de dezembro de 2006 
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- Rua Graça Aranha esquina com Rua Fagundes Varela 

- Rua Carlos Drummond Andrade esquina com Rua Antonio Gonçalves Dias 

Weissópolis 

- Rua Rio Paranapanema esquina com Rua Rio Trombetas 

- Rua Rio Passaúna em toda sua extensão 

- Rua Rio Cubatão em toda sua extensão 

Estância Pinhais 
- Rua Valdemar de Siqueira esquina com Rua 25 de Dezembro 

- Rua Maria Luiza Borba esquina com Rua José Mariano dos Santos 

Pineville 
- Rua Floral esquina com Rua Genoveva Forlepa Kopka 

- Bolsão dos Papaguaios em toda sua extensão 

Alto Tarumã - Rua Pérola entre Av Jacob Macanhan e Rua Belém 

Emiliano 

Perneta 

- Rua Santa Helena entre Av Maringá e Rua Alvorada do Sul 

- Rua Alto Paraná esquina com Rua Apucarana 

Atuba 

- Av. Maringá próximo a Praça Fabio Túlio 

- Rua Tibúrcio Gomes de Oliveira entre Rua Eng° Silvio Teixeira Pinto e Rua 

Joaquim Borges 

Jardim Cláudia 

- Rua Japim 

- Rua Clemente Itsyo Horikoshi entre Rua Crescêncio Batista e Estrada da Graciosa 

- Rua Alois Ervino Krelling em toda sua Extensão 

- Rua Crescêncio Batista Entre Av Jacob Macanhan e Rua Antonio Taborda Ribas 

Fonte: Departamento de Meio Ambiente,2012. 

 
CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 
RESÍDUOS 
 
Consoante relatório dos órgãos de controle da Prefeitura, os valores relativos 

aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos, considerando somente 

os diretamente despendidos com serviços terceirizados, para os exercícios 

financeiros de 2009, 2010 e 2011, constam na Tabela 22. 

Considerando que os valores se mostram compatíveis com a prática de 

mercado, resta claro um maior investimento da Administração Municipal. 

Por outro turno, observa-se um aumento significativo na coleta e, maior ainda, 

na destinação final dos resíduos sólidos domiciliares. Isto se deve a mudança 

da localização e administração do aterro sanitário, cujos custos foram 

homologados pelo Consórcio Intermunicipal para Gestão dos Resíduos Sólidos 
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Urbanos – CONRESOL, alterando, por conseqüência, os custos inerentes ao 

transporte dos resíduos. 

 
Tabela 22 – Valores despendidos em limpeza urbana e manejo de resíduos. 

Serviço 2009 2010 2011 

Corte e Poda R$   61.929,00 R$ 102.758,00 R$ 134.027,00 

Roçada e Capina R$ 498.946,94 R$ 748.037,94 R$ 656.034,60 

Varrição Manual - R$ 136.466,69 R$ 278.480,90 

Coleta de Carcaça de 

Animais 
R$   82.493,72 R$   69.453,21 R$ 119.505,34 

Raspagem e Varrição R$   16.149,29 R$ 422.022,58 R$ 398.292,26 

Coleta de Resíduos 

Verdes  
R$ 382.163,76 R$ 399.720,24 R$ 451.491,36 

Coleta de Resíduos 

Domiciliares e 

Recicláveis  

R$ 2.299.507,13 R$ 2.791.422,71 R$ 4.183.640,93 

Disposição Final  R$    563.096,84 R$    722.150,59 R$ 1.214.495,17 

Coleta de Resíduos de 

Saúde  
R$      32.958,30* R$      70.235,55 R$    111.169,63 

Total R$ 3.904.286,68 R$ 5.462.267,51 R$ 7.547.137,19 

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, 2012. 

 

A execução financeira, na Administração Pública, deve ser precedida de 

previsão de arrecadação apropriada para as despesas que se pretende, ou 

seja, de previsão orçamentária para as atividades fim. 

Nesse sentido, a Tabela 23, indica a previsão de arrecadação para as 

despesas inerentes a limpeza pública, conforme informado pela Secretaria 

Municipal de Finanças 

Tabela 23 – Previsão de Arrecadação. 
Arrecadação 2009 2010 2011 

Lançado - R$ 4.406.288,37 R$ 4.285.890,68 

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças, 2012. 

 

Comparativo de valores entre os 03 (três) últimos exercícios, Tabela 24, 

demonstra de forma clara a diferença entre os valores arrecadados e os 

despendidos com a coleta e disposição final. Quando o resultado é positivo, os 
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valores são mantidos na mesma fonte para utilização como superávit no 

exercício seguinte. Se negativo, é realizado o aporte de outros recursos do 

tesouro para fazer frente as despesas necessárias. 

 
Tabela 24 – Comparativo de valores. 

2009 2010 2011 

Arrecadado  R$ 3.066.385,07  R$ 3.850.607,22      R$ 3.232.777,85  

Pago Coleta de 

Domiciliares e 

Recicláveis  

R$ 2.299.507,13  R$ 2.791.422,71      R$ 4.183.640,93  

Pagos Disposição Final  R$    563.096,84 R$     722.150,59       R$ 1.214.495,17  

Resultado  R$    203.781,10 R$     337.033,92  (-) R$ 2.165.358,25  
Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, 2012. 

 

Parte do déficit, apresentado no ano de 2011, decorre da inadimplência e do 

aumento quantitativo da geração dos resíduos. A maior influência se deve a 

mudança de local para disposição final, remetendo a um aumento dos valores, 

em 2011, para : 

• coleta de resíduos na ordem  de 49,87 % e; 

• disposição final na ordem  de 68,18 %. 

 

INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO NO SISTEMA DE MANEJO DE 
RESÍDUOS 
 

O substancial aumento nos custos inerentes a disposição e coleta dos resíduos 

sólidos domiciliares, decorrentes da mudança da localização e administração 

do aterro sanitário, remeteu a Administração Municipal ao estudo de 

alternativas voltadas a minimizar os custos de sua operação. 

Dada sua condição manancial e os custos envolvidos, a implantação de aterro 

próprio mostrou-se inviável, optando-se pela implantação de Estação de 

Transbordo de Resíduos Sólidos, sem a geração de chorume. 

O projeto, em fase final de elaboração, aponta um alto custo para implantação, 

entretanto, este custo se mostra viável ao considerarmos a suposta 

minimização, ao longo do tempo, dos custos de sua operação. 
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ASSOCIAÇÃO DE RECICLADORES DE PINHAIS - AREPI 
 

No ano de 2009, o Município de Pinhais firmou Termo de Ajustamento de 

Conduta – TAC com a Procuradoria do Ministério Público do Trabalho no qual 

comprometeu-se a dar assessoria técnica para a formalização da organização 

dos catadores de materiais recicláveis em associações ou cooperativas. Em 

decorrência, naquele mesmo ano, foi instituída a Associação de Recicladores 

de Pinhais – AREPI. 
O Município, além de ceder a AREPI, barracão e equipamentos para 

armazenagem e beneficiamento do material coletado e direcionar para a 

Associação a deposição do material reciclado recolhido pela Empresa 

Transresíduos, viabilizou apoio técnico para “formação e implantação de 

metodologias de autogestão para empreendimento solidário”. 

Estas ações estão previstas no Convênio nº 26/2010 cujo acompanhamento se 

dá pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

Forma de Organização 
 

A Associação de Recicladores de Pinhais – AREPI é uma associação de direito 

privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, com 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial de caráter organizacional, 

filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho 

político partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigirem, 

independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença 

religiosa. 

No desenvolvimento de suas atividades, a AREPI tem por obrigação a 

observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e da eficiência. Dentre seus objetivos apontamos 

os de maior relevância para este Plano. 
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• Manter serviços e convênios com órgãos públicos e privados que 

exerçam atividades de interesse da comunidade, num sistema de 

mútua colaboração; 

• Incentivar ações educativas, culturais, esportivas, lazer, saúde, 

comunicação, inclusive na perspectiva de geração de trabalho e 

renda; 

• Conscientizar, sensibilizar, envolver e comprometer os associados e 

a comunidade em ações de defesa do meio ambiente, fomentando a 

coleta seletiva e promovendo a educação ambiental; 

• Colaborar, fomentar e organizar ações de desenvolvimento local 

sustentável; 

• Promover a cooperação de segmentos excluídos do mercado de 

trabalho com segmentos produtivos através de empreendimentos 

solidários. 

À AREPI, somente podem filiar-se pessoas que trabalham como catadores de 

material reciclável, que estejam em plena capacidade civil, devendo 

obrigatoriamente, serem residentes e domiciliados no Município de Pinhais. 

Tem como órgãos administrativos 01 (uma) Diretoria Executiva, constituída por 

presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, e 01 (um) Conselho Fiscal 

composto por 03 (três) membros, sendo 01 (um) deles eleito como fiscal-

presidente, competindo-lhe fiscalizar e dar parecer sobre todos os atos da 

Diretoria Executiva. 

O plano de atividades da AREPI e a previsão orçamentária, apresentados pela 

Diretoria Executiva, são deliberados em Assembléia Geral, deliberativa, órgão 

máximo e soberano constituído pelos associados em pleno gozo de seus 

direitos estatutários, regimentais e regulamentares.58 

Atualmente a AREPI conta com 22 (vinte e dois) associados, divididos em 05 

(cinco) equipes para realizar a separação do material. O valor arrecadado com 

a venda da produção é rateado, quinzenalmente, entre os associados. 

 

                                                 
58 Estatuto da Associação dos Recicladores de Pinhais – AREPI. 
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Destino dos resíduos 
 

• Plástico: Tio Cid 

• Papéis : Lagrisul 

• Sucata: Vidofer Comércio de Ferro e Aço LTDA (Al. Butantã 210 - 

São José dos Pinhais) 

As ações desenvolvidas pela AREPI são acompanhadas pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social, para a qual são encaminhados relatórios de 

suas atividades. Abaixo, pode-se observar, a título de exemplo e de forma 

reduzida, Relatório Técnico encaminhado trimestralmente. 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO Nº. 08/2011 - produtividade da Associação. 
 

 

PRODUTIVIDADE 
 

Mês 

Nº de 
Catadores 

Material 
Coletado 
KG 

Papel 
 
KG 

Plástico 
 
KG 

Vidro  
 
KG 

Metal  
 
KG 

Alumínio 
 
KG 

Diversos 
(sucata, 

doações, 

etc).R$ 

Valor/Mês 
 
R$ 

Renda 
média  
do 
catador 
R$ 

Abr 28 18.000 5.000 1.953,50 197 2.270 - 75,00 3.956,40 460,00

Mai 25 34.000 7.970 3.966,5 200 1.400 225,5 580,55 5.151,39 480,00

Jun 18 23.000 5.160,8 2.600 - 4.270 2.540  4.093,2 306,56

Jul 21  6.960 2.070 - 98.5 127.5  7.666,37 365,6

Ago 21 25.900 7.700 6.393,5 1.900 390,00 5156,75 245,56

Set      

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 
Conforme relatado pela AREPI, obstáculo ainda a ser vencido refere-se ao 

material reciclável coletado pela empresa contratada pela Prefeitura, o qual tem 
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grande percentual de rejeitos misturado, remetendo a necessidade de uma 

segregação com melhor critério. 

 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
A educação ambiental, entendida como 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, é componente essencial e necessário para uma participação 

permanente e responsável na defesa da qualidade ambiental, valor inseparável 

do exercício da cidadania59. 

À medida que contribui para a reconstrução e formação de valores da 

sociedade e para a transformação da realidade como um todo, seus efeitos não 

podem ser vistos de forma fragmentada sobre meio ambiente, enfatizando 

apenas seus aspectos físico-naturais, pois afetam também a qualidade social e 

por conseqüência as condições de saúde da comunidade. 

Tem-se assim, a participação da comunidade nos processos de educação 

ambiental como fundamental no sentido de transpor sua condição de mera 

espectadora para uma postura ativa, assumindo, gradativamente, e de forma 

conjunta com os poderes públicos, suas responsabilidades. 

Neste contexto, em Pinhais, a Educação Ambiental, assim como a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente, nos termos do 

artigo 225, inc. VI da Constituição Federal, como componente essencial e 

permanente das políticas voltadas à sua promoção, está estruturada em 03 

(três) eixos, de forma articulada nos níveis e modalidades de ensino do 

processo educativo em caráter formal e não formal de competência municipal, 

em consonância com Política Nacional de Educação Ambiental instituída pela 

Lei Federal nº 9.795 de 1999, a saber: 

                                                 

59Adaptado da Lei Federal 9.795/1999 
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• nas instituições de ensino de âmbito municipal, de maneira integrada 

aos programas educacionais que desenvolvem; 

• no órgão municipal de meio ambiente, integrada aos programas de 

conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; e 

• nos órgãos da administração pública municipal direta, indireta, 

autárquica e fundacional, junto a seus servidores. 

 

Nas Instituições de Ensino de Âmbito Municipal 
 
A condição eminentemente manancial de Pinhais arraigou na comunidade local 

uma latente cultura ambiental fazendo com que ações de educação, voltadas a 

esse fim, fossem observadas na rede municipal de ensino desde a instalação 

do Município. 

A sistemática, adotada à época, tinha por base a promoção de eventos em 

datas comemorativas alusivas ao meio ambiente onde, a cada ano, atividades 

distintas eram realizadas. 

Dentre essas atividades, as quais muitas contavam com a participação de 

parceiros governamentais e não governamentais, encontramos oficinas 

ministradas por técnicos da Embrapa para sensibilização e conscientização; 

visitação aos rios para coleta de água e solo e elaboração de análise desses 

dois elementos com linguagem simples para os alunos; oficinas e palestras de 

arte e reciclagem; roda de chimarrão onde se contava a história da erva-mate 

na região; encontro metáfora sobre o Quarup; e o terrário onde se buscava 

mostrar o ciclo da terra, água e plantas utilizando material reciclável, terra, 

água e plantas, para se criar um pequeno ciclo sustentável. 

Além dessa sistemática, ou em decorrência dela, cada Escola apresentava um 

plano de educação ambiental buscando seguir o critério de localidade onde os 

professores eram orientados, dentro de suas atribuições pedagógicas, a 

acrescentar à educação ambiental a matéria a ser ministrada. 

Na base de todas as ações nos deparamos com o conceito dos três R’s - 

Reduzir, Reutilizar, e Reciclar, como nos projetos “operação limpeza”, voltado à 

reciclagem junto às escolas e no “clube dos amigos do macuquinho”, com a 
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implantação de containeres divididos com cores padrão para separação do lixo 

onde a um representante de cada Escola era delegada a responsabilidade pela 

articulação da mobilização da comunidade escolar por meio de concurso de 

cartazes, gincanas de reciclagem, redações ou pesquisas, feira de troca, artes 

cênicas, bem como pela operação e instrução do pessoal de limpeza, 

professores e funcionários. 

A contar de 2009, observa-se uma sistemática já formalizada para a educação 

ambiental na rede municipal de ensino, a qual é abarcada no Decreto Municipal 

nº 045/2009, que, ao dispor sobre a estrutura da Secretaria de Educação, 

incumbe à Gerência do Ensino Fundamental o desenvolvimento de ações de 

natureza sócio-educativas junto à comunidade escolar de modo a proporcionar 

melhoria na qualidade de vida, bem como acompanhar a implementação de 

políticas para formação continuada de professores, voltadas à Educação 

Ambiental e Étnica-Racial. 

A essa estrutura foi engajada a Coordenação de Integração Sócio Educacional 

com atribuição, dentre outras, de fomentar e promover parcerias com 

instituições e órgãos governamentais e não governamentais e de desenvolver 

ações articuladoras entre as unidades de ensino e a comunidade. 

Desta forma, além do Currículo Básico para as unidades de ensino, onde 

questões inerentes ao meio ambiente permeiam toda a grade, a exemplo do 

ensino de Ciências com o eixo “recursos tecnológicos, ação humana e meio 

ambiente, fenômenos da natureza, ser humano e saúde e do ensino de 

Geografia que busca instrumentalizar o educando para uma atuação cidadã 

com o eixo “sociedade, espaço e natureza”, a rede municipal de educação 

inseriu o Currículo Complementar para as unidades de ensino de Tempo 

Integral, no qual, através de um processo pedagógico participativo permanente 

busca, além de outras ações de caráter sócio educacional, incutir no educando 

uma consciência crítica sobre a problemática ambiental. 

Observa-se, ainda o apoio a cursos de formação para gestores e professores / 

educadores, alunos e comunidade, bem como a eventos de consulta e diálogo 

junto as escolas estaduais, municipais e privadas, priorizando as aões junto as 

unidades de ensino e aos profissionais de educação no sentido de incentivar 
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projetos de inclusão da Educação Ambiental nas escolas, a exemplo dos que 

seguem. 

• Hortas Escolares; 

• Paisagismo; 

• Paisagismo funcional – tratamento de esgoto com plantas: sistema 

auto-sustentável e promotor de bem-estar social e consciência 

ecológica em parceria com a UTFPR; 

• Construindo a Agenda 21 de Pinhais na Rede Municipal de Ensino; e 

• Alimentação Saudável. 

 

Reflexões e questionamentos sobre as relações sociedade e natureza, 

instigando e estimulando educandos e educadores para uma mudança de 

comportamento frente aos desafios ambientais, são quesitos que, ano a ano, 

têm sido reforçados na Proposta Pedagógica Curricular da Rede Municipal de 

Ensino. 

 

No Órgão Municipal de Meio Ambiente 
 
Neste eixo, não constam registros sistemáticos acerca das ações voltadas à 

educação ambiental realizadas pelo órgão municipal de meio ambiente, desde 

a instalação do Município até janeiro de 2009. Foram encontrados registros 

esparsos de campanhas pontuais e eventuais, como a voltada à separação do 

lixo em 1996, remodelada em 2004 onde, além de panfletos informativos sobre 

o tipo de material a ser separado e os dias de coleta do reciclável e do 

orgânico, foi veiculada em rede de televisão. 

Foram ainda relatadas ações alusivas a datas já reconhecidas como Dia 

Mundial da Água (22 de março), Semana Mundial do Meio Ambiente (01 a 08 

de junho), Dia da Árvore (21 setembro) e Dia do Rio (24 de novembro). 

A contar de 2009, a educação ambiental no órgão municipal de meio ambiente 

é explicitada e formalmente atribuída ao Departamento de Meio Ambiente da 

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, mais especificamente à Gerência 

de Planejamento e Educação Ambiental - GEPLA. 
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À GEPLA, consoante o disposto no Decreto nº 039 de 29 de janeiro de 2009, 

compete: 

• Planejar, desenvolver e executar atividades de educação ambiental; 

• Promover ações de educação ambiental integradas aos programas 

de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; 

• Produzir e divulgar material educativo; 

• Desenvolver parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para 

realizar trabalho junto as escolas sobre meio ambiente. 

 

A primeira referência para o tema, adotada pela GEPLA, constitui-se na 

incorporação ao calendário anual de atividades do Departamento das seguintes 

datas comemorativas: Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), Dia da 

Árvore (21 de setembro) e Dia do Rio (24 de novembro), para as quais, a cada 

ano, em parceria com a rede municipal de educação, algumas escolas 

estaduais, Lions e Rotary Clube de Pinhais, são realizados eventos e 

atividades distintas como concursos, plantio de árvores e recuperação da mata 

ciliar, com vistas a arraigar na comunidade uma cultura onde a consciência 

ambiental se traduza na sua prática diária. 

Subsidiariamente foram adquiridos e instalados, em órgãos e locais públicos, 

coletores padronizados (lixeiras) com as cores correspondentes (orgânicos, 

recicláveis e rejeitos) e, em diversos logradouros, placas de "Proibido Jogar 

Lixo". 

Em maio de 2010, parceria com o curso de Tecnologia em Processos 

Ambientais da Universidade Tecnológica do Paraná – UTFPR deu início ao 

projeto de “Recomposição da Mata Ciliar”, tendo a ele sido agregado, em junho 

do mesmo ano, o projeto “Sequestro de Carbono”, em parceria com o Instituto 

Ambiental do Paraná - IAP e o Shopping Palladium. Ambos têm caráter 

continuado, visam o plantio de árvores às margens dos rios e contam com a 

participação da rede municipal de educação, de algumas escolas estaduais e 

da Associação dos Recicladores de Pinhais – AREPI. 

Paralelamente, considerando a complexidade do sistema de separação, coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e 
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recicláveis, vez que envolve, independentemente de soluções tecnológicas, 

questões sociais, econômicas e culturais, bem como, que muitas das 

dificuldades e irregularidades podem ser equacionadas a partir da orientação e 

sensibilização dos usuários, o Departamento de Meio Ambiente, órgão 

responsável pelo gerenciamento e fiscalização desse sistema, ciente da 

necessidade de ações voltadas à mudança de posturas no sentido de fazer 

despertar o sentimento de co-responsabilidade da população, inaugurou, em 

2009, campanha de educação ambiental de caráter permanente, voltada 

especificamente a resíduos sólidos, intitulada “Acabe com o Desperdício”. 

Esta campanha, de largo alcance e longo prazo, vem de encontro com a 

Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei Federal nº 

9.795/1999, e tem por objetivos: 

• Conscientizar a comunidade estudantil, a população em geral e os 

servidores públicos sobre a importância da atuação coletiva para o 

desenvolvimento sustentável; 

• Minimizar a produção e descarte de lixo, bem como o quantitativo 

dos resíduos encaminhados para o aterro sanitário, notadamente os 

recicláveis; 

• Incentivar a correta separação e destinação dos resíduos (orgânicos, 

recicláveis e rejeitos) em todos os setores da sociedade. 

 

A campanha, baseada nos 3 R’s, traz a turma do bem: o papel, o plástico, o 

metal e o vidro contra o personagem do mal: o desperdício, onde: 

• Reduzir: é diminuir a quantidade de resíduos consumindo apenas o 

que é realmente necessário, evitando coisas que vão acabar no lixo. 

• Reutilizar: é voltar a usar tudo o que for possível. 

• Reciclar: quando você separa papel, plástico, metal e vidro do lixo 

orgânico, eles podem ser transformados em materiais novos. 

 

Desde seu lançamento, diversas foram as ações e projetos focados na 

divulgação, esclarecimento e fixação da campanha. São elas: 
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• 1º Semestre 2010 (ação continuada): divulgação da Campanha por 

materiais gráficos informativos, outdoors, cartazes em locais 

públicos e ônibus, anúncios em jornal e web banner no portal da 

Prefeitura, além de camisetas, bonés, canecas, sacos para lixo, 

sacolas ecológicas e chaveiros, com os personagens da Campanha, 

distribuídos nos eventos. 

• 14 de julho de 2010: lançamento do projeto “Meio Ambiente na sua 

casa” consistindo em apresentação explicativa, vídeos didáticos e 

oficinas, realizada pelo Departamento de Meio Ambiente, com o 

objetivo de promover um trabalho mais próximo e efetivo junto à 

população através da formação de agentes multiplicadores da 

Campanha, capacitando-os para esclarecer dúvidas relativas à 

separação dos resíduos e divulgar as ações e atividades do 

Departamento. 

• 14 de julho de 2010: capacitação dos Agentes Comunitários de 

Saúde e Agentes de Endemias, realizada pela equipe do 

Departamento de Meio Ambiente, com foco voltado à aproximação 

da comunidade ao projeto. 

• 03 de setembro de 2010: ação específica no espaço do Carrefour 

voltada a esclarecer e sanar dúvidas de munícipes em relação à 

separação do lixo em casa. 

• 04 de setembro de 2010: participação no desfile cívico na Avenida 

Camilo de Léllis para divulgação dos personagens da Campanha: o 

vidro, a lata, a sacola e o papel. 

• 16 de setembro de 2010: apresentação da Campanha aos 

professores do Colégio Suíço-Brasileiro. 

• 27 de setembro, 4 e 26 de outubro, 22 e 29 de novembro de 2010: 

apresentação da peça teatral “A luta contra o desperdício” com a 

distribuição de cartilhas educativas para os alunos das escolas da 

rede municipal, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte e Lazer.  
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• 14 de outubro de 2010: capacitação de grupos de hipertensos da 

Unidade de Saúde da Vila Amélia, realizada pela equipe do 

Departamento de Meio Ambiente na Associação de Moradores com 

o objetivo de torná-los agentes multiplicadores da Campanha.  

• 18 e 19 de outubro, 4, 5, 17 e 25 de novembro de 2010: capacitação 

de professores da rede municipal de ensino realizada pela equipe do 

Departamento de Meio Ambiente com o objetivo de torná-los 

agentes multiplicadores da Campanha.  

• 11 de novembro de 2010: capacitação de grupos de hipertensos da 

Unidade de Saúde Vargem Grande, realizada na Escola Guilherme 

Ceolin realizada pela equipe do Departamento de Meio Ambiente 

com o objetivo de torná-los agentes multiplicadores da Campanha.  

• 07 de abril de 2011: distribuição de materiais informativos gráficos e 

envio de boletins eletrônicos, aos servidores da Prefeitura, contendo 

explicações sobre o lixo reciclável e orgânico, bem como a 

importância da reciclagem. 

• 30 de maio de 2011: apresentação da peça teatral “A luta contra o 

desperdício” na abertura da Semana do Meio Ambiente, em parceria 

com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, com 

distribuição de cartilhas educativas para os alunos das escolas 

municipais. 

• Julho de 2011: trabalho junto às escolas municipais no sentido de 

fazerem separar o lixo ali produzido e destinar o reciclável à 

Associação de Recicladores de Pinhais - AREPI. 

• 11, 12, 15, 29, 30 e 31 de agosto de 2011: apresentação da peça 

"Heróis da Reciclagem", pelo Grupo Almazem Teatro de Bonecos 

“em diversas escolas da rede municipal e CMEIS. 

• 17 de agosto de 2011: palestra “Acabe com o Desperdício” aos 

funcionários da empresa Saporiti com o objetivo de torná-los 

agentes multiplicadores da Campanha.  
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• 03 de setembro de 2011: participação no desfile cívico, alusivo ao 7 

de setembro, na Avenida Camilo de Léllis para divulgação dos 

personagens da campanha: o vidro, a lata, a sacola e o papel. 

 

Nos Órgãos da Administração Pública Municipal 
 

Não obstante a efetiva participação e envolvimento de todos os órgãos da 

Administração Municipal nas ações relativas ao meio ambiente, o conteúdo 

programático inerente a educação ambiental contempla a capacitação dos 

servidores visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de 

trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio 

ambiente, conforme preconizado pela Lei Federal nº 9795/1999. 

Política interna voltada a esse fim foi instituída por meio do Decreto nº 

575/2009, o qual regulamenta o artigo 3º da Lei Municipal nº 761/2006. 

Referido Decreto dispõe sobre a criação da coleta seletiva de resíduos 

recicláveis e sobre a utilização de materiais de expediente confeccionados em 

papel reciclado no âmbito da Administração Pública Municipal de Pinhais. 

Considerando a necessidade de agregar os diversos órgãos públicos 

municipais a uma sistemática única, as ações efetivadas, a contar de 2009, 

foram: 

• Campanha interna, junto aos servidores, com distribuição de 

materiais informativos gráficos e envio de boletins eletrônicos contra 

o desperdício: separação do lixo, utilização racional de papéis e 

utilização de papéis reciclados nos processos da Prefeitura; 

• Capacitação de professores e educadores da rede municipal de 

ensino; 

• Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Endemias; 

• Distribuição de canecas junto aos servidores de maneira a incentivar 

seu uso em substituição aos copos descartáveis; 
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• Instalação de coletores padronizados (lixeiras), diferenciados por 

cores (orgânicos, recicláveis e rejeitos), em cada prédio da 

Administração Pública Municipal; 

• Constituição, em cada prédio da Administração Pública Municipal, de 

comissão para a Coleta de Resíduos Recicláveis, encarregada de 

implantar e supervisionar a separação dos resíduos orgânicos e 

recicláveis descartados pelos servidores 

• Destinação dos resíduos coletados à Associação dos Recicladores 

de Pinhais – AREPI e Colombo. 

 

Consoante disposto no referido Decreto, algumas das ações ali previstas, a 

seguir elencadas, se mostraram frágeis para uma imediata implantação, sendo 

necessária a reavaliação do ali disposto ou a criação de mecanismos que 

possibilitem sua efetivação: 

• Utilização de materiais de expediente confeccionados em papel 

reciclado, de maneira a, paulatinamente, abolir a utilização de papel 

clareado a cloro. 

• Adoção gradativa de papel reciclado no material escolar entregue às 

escolas e centros de educação infantil municipais. 

• Campanha visando incentivar os servidores a realizarem impressão 

frente e verso, a confeccionar blocos de rascunho com papéis, 

cartolinas e envelopes que seriam descartados, evitando, dessa 

forma, o uso de recados auto-adesivos removíveis, conhecidos como 

“Post-it”, a revisar textos antes de efetuar a impressão. 

 

OBJETIVOS E METAS PARA O SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E 
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

OBJETIVOS  
 

Consolidar de forma integrada os instrumentos de gestão do sistema de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, incorporando a variável 
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econômica e sócioambiental, observadas as exigências legais e requisitos 

técnicos necessários para a proteção da saúde pública e ambiental, de maneira 

a garantir sua qualidade e universalização. 

 

METAS 
 
Em sua essência, o diagnóstico indica um sistema relativamente adequado, 

entretanto, algumas áreas necessitam ser sanadas ou adequadas com vistas a 

possibilitar a manutenção dos padrões de sustentabilidade e o 

desenvolvimento progressivo do setor. 

Desta forma, considerando os S que se pretende alcançar, foram estabelecidas 

o projetos, consolidados no Quadro 8, no qual são indicados os prazos para 

sua execução. 

 

Metas Específicas 
 

• Manter os padrões qualitativos, dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos. 

• Implementar novas formas e tecnologias com vistas a otimização 

dos serviços e minimização dos custos. 

• Promover a melhoria contínua, estendendo progressivamente todos 

os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

tornando-os acessíveis e disponíveis em todo o Município. 

• Incentivar e promover políticas voltadas a redução, ao reuso e a 

reciclagem dos resíduos sólidos urbanos. 

 

As proposições a seguir elencadas, entendidas como base para a implantação, 

operação e melhorias no sistema, se constituem como instrumentos para 

atingir as metas propostas. 
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Quadro 8 – Cronograma de implantação dos programas propostos. 
                                             

  Programas                                              Ano 
               

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

20
32

 

1 
Manutenção e incremento de campanhas 

educativas  
          

 

2 
Reestruturação e Monitoramento da Coleta e 

Transporte dos Resíduos 
                     

3 
Implantação de Sistema Sustentável de 

Disposição 
                     

4 
Atualização da legislação Municipal e adequação 

as normativas federal e estadual 
          

           

5 
Atender as diretrizes do PGRS, nos termos da Lei 

Federal nº 12.305/2010, mantendo-o atualizado. 
          

           

6 
Estabelecer indicadores para avaliação dos 

serviços. 
          

           

7 Ampliação da Cobertura dos Serviços                      

8 Fiscalização                      
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PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA A LIMPEZA URBANA E 
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE PINHAIS 
 

As propostas aqui elencadas, classificadas como de curto prazo até 02 (dois) 

anos, médio prazo entre 02 (dois) e 05 (cinco) anos e longo prazo entre 05 

(cinco) e 10 (dez) anos, visam a concretização dos objetivos e o alcance das 

metas traçadas no PMSB de Pinhais no componente Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos. 

 

Programa 1 - Manutenção e incremento de campanhas educativas 

Parâmetros Descrição

Projeto 

Manter as campanhas educativas em todo o Município, incrementando-as junto as 

associações de bairro, comunidades instaladas em áreas de maior vulnerabilidade e 

rede municipal de ensino 

Objetivo Sensibilizar a comunidade para uma postura pro ativa 

Abrangência Todo o Município  

Ação 
Desenvolver material didático e promocional com linguagem apropriada para o 

público que se pretende atingir  

Importância Alto 

Prazo Imediato 

Indicadores 
% de lixo passível de reciclagem misturado ao lixo convencional e comparativo 

anual da quantidade de recicláveis 

Recursos 

Necessários 
Confecção de material de educação e divulgação  

Responsáveis Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável, de Saúde e Educação 

Justificativa 

Não obstante as ações voltadas a Educação Ambiental, realizadas pela 

Administração Municipal, comparação da coleta seletiva entre os anos de 2010 e 

2011 mostra uma estagnação no processo que, somada aos resultados  da 

Gravimetria, os quais indicam um alto índice de material passível de reciclagem 

misturado ao lixo convencional, tornam clara a necessidade de reforçar e 

redirecionar as campanhas educativas 

 

Parâmetros Descrição

Projeto 
Promover ações de educação ambiental com a participação do Estado, outros 

municípios e sociedade civil organizada para troca de experiência 

Objetivo Aprimorar conhecimentos, envolvendo e entrosando técnicos e comunidade 

Abrangência Intermunicipal  

Ação Realização de reuniões, seminários, palestras e afins, no Município, com a 
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participação de atores externos 

Tratativas com o Estado, outros municípios e sociedade civil organizada para a 

realização de eventos em outras localidades 

Importância Média 

Prazo Médio 

Indicadores 
Número de reuniões e experiências adotadas. 

Comparativo anual do número de participantes para evento de igual teor 

Recursos 

Necessários 
Confecção de material e logística  

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

Justificativa 

Necessidade de disseminar as práticas desenvolvidas pelos órgãos responsáveis 

pela limpeza urbana, assim como aquelas desenvolvidas pela sociedade civil 

organizada 

 

Parâmetros Descrição

Projeto 
Promover, através de material didático específico, orientação referente a separação 

do lixo reciclável 

Objetivo 
Dar destinação adequada ao material passível de reciclagem misturado ao lixo 

convencional 

Diminuir o volume de resíduos encaminhado ao aterro sanitário. 

Abrangência Municipal  

Ação 
Elaboração e confecção de material orientativo, com distribuição planejada de 

maneira a atingir toda a extensão do Município 

Importância Alta 

Prazo Médio 

Indicadores 
Quantitativo do material reciclável coletado 

Quantitativo do resíduo convencional coletado 

Recursos 

Necessários 
Confecção de material e logística  

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

Justificativa 
Necessidade de esclarecer à comunidade, não só a importância da segregação, 

mas, sobretudo, o como fazê-lo 
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Programa 2 - Reestruturação e Monitoramento da Coleta e Transporte dos 
Resíduos 

Parâmetros Descrição

Projeto 
Implantação de sistema georeferenciado de monitoramento e controle nos veículos 

coletores 

Objetivo 
Dotar o Departamento de Meio Ambiente de instrumentos adequados à uma 

fiscalização mais eficaz, otimizando os serviços e o erário. 

Abrangência Municipal  

Ação 

Desenvolver programa para monitoramento dos veículos coletores, 

georreferenciando os roteiros, com respectiva freqüência, número e pesagem de 

cada viagem 

Georreferenciar as vias com varrição 

Cadastrar e equipar todos os veículos coletores 

Importância Média 

Prazo Médio 

Indicadores 
Programa instalado 

Nº de veículos equipados 

Recursos 

Necessários 
Desenvolvimento do Sistema 

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

Justificativa 

A implantação de sistema georreferenciado de monitoramento e controle, 

possibilitará a sistematização e agrupamento das informações relativas a coleta, um 

melhor acompanhamento e a otimização dos serviços, permitindo ainda o 

desenvolvimento de estratégias mais precisas e tomadas de decisões em menor 

tempo vez que estes serviços envolvem a distribuição dos veículos, áreas, 

equipamentos e pessoal. 

 

Parâmetros Descrição

Projeto Implantação de Estação de Transbordo no Município 

Objetivo 
Aprimorar o sistema de coleta, dotando o Município de estrutura voltada a uma 

logística adequada. 

Abrangência Municipal 

Ação 
Adequação do Projeto de Estação de Transbordo 

Contratação de empresa para sua construção em conformidade com projeto. 

Importância Alta 

Prazo Curto 

Indicadores Estação implantada e em funcionamento 

Recursos 

Necessários 
Para Construção 

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
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Justificativa 

Considerando que o crescimento dos grandes centros urbanos vem obrigando a 

instalação de aterros sanitários a cada dia mais distantes, a exemplo da recente 

transferência de Curitiba para a Fazenda Rio Grande, sendo esta uma tendência 

onde, os custos inerentes aos serviços restam onerados, a implantação de Estação 

de Transbordo no Município proporcionará a otimização dos serviços de coleta e a 

redução de custos, possibilitando ainda uma melhor fiscalização 

 

Programa 3 - Implantação de Sistema Sustentável de Disposição 
Parâmetros Descrição

Projeto Implantar sistema de cadastro de grandes geradores  

Objetivo Possibilitar um maior controle do sistema de coleta e auxílio à fiscalização 

Abrangência Municipal 

Ação 
Implantar banco de dados 

Cadastrar todos os grandes geradores 

Importância Média 

Prazo Curto 

Indicadores Cadastros realizados 

Recursos 

Necessários 
Nenhum 

Responsáveis 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Secretaria Municipal de 

Finanças 

Justificativa 

O Cadastramento possibilitará maior controle dos considerados como grandes 

geradores, quais sejam daqueles que produzem uma quantidade máxima de 600 

litros por semana ou 200 litros por coleta de resíduos de características domiciliares, 

evitando assim a sobrecarga do sistema em detrimento da coletividade 

 

Parâmetros Descrição

Projeto 
Fomentar a destinação dos resíduos recicláveis oriundos de condomínios para a 

AREPI 

Objetivo Promover o incremento qualitativo e quantitativo dos resíduos destinados à AREPI 

Abrangência Municipal 

Ação Atuação conjunta, Município e AREPI, para parcerias com condomínios 

Importância Média 

Prazo Curto 

Indicadores Parcerias realizadas 

Recursos 

Necessários 
Nenhum 

Responsáveis 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Secretaria Municipal de 

Assistência Social 

Justificativa Estas parcerias possibilitarão não só diminuir a parte dos resíduos classificados 
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como rejeitos, mas também aumentar a qualidade e quantidade dos resíduos 

encaminhados à AREPI, corroborando ainda com a inclusão social no concernente 

ao emprego e renda. 

 

Parâmetros Descrição

Projeto Implantação de processamento de resíduos verdes. 

Objetivo 
Gerar biomassa com resíduos verdes 

Utilizar resíduos verdes nos processos de compostagem 

Realizar a destinação adequada em um ciclo sustentável 

Abrangência Municipal 

Ação 
Criar mecanismos para geração de biomassa e/ou sua utilização nos processos de 

compostagem 

Destinar os resíduos verdes para processamento 

Importância Média 

Prazo Curto 

Indicadores Quantidade de subproduto 

Recursos 

Necessários 
Maquinário e infraestrutura 

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

Justificativa 

Com descarte em locais impróprios e técnicas cada vez mais onerosas para 

tratamento, a utilização de resíduos verdes para produção de Biomassa e nos 

processos de Compostagem, além de ambientalmente correta e segura, o que por si 

já se justifica, a implantação possibilitará a redução dos custos para sua disposição 

final e a utilização dos subprodutos deles decorrente 

 

Programa 4 - Atualização da legislação Municipal e adequação as 
normativas federal e estadual 

Parâmetros Descrição

Projeto Normatizar a operacionalização da coleta e destinação de resíduos volumosos 

Objetivo 
Instituir critérios para a coleta 

Estabelecer a destinação final 

Abrangência Municipal 

Ação 
Elaborar norma que institua os critérios para a coleta e defina os destinos conforme 

o resíduo 

Importância Média 

Prazo Curto 

Indicadores Norma criada 

Recursos 

Necessários 
Nenhum 

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Procuradoria 
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Justificativa 

A coleta dos resíduos volumosos é hoje realizada sem critério estabelecido e sem 

destinação final definida. Sua normatização ensejará a organização dos serviços e, 

por conseqüência, sua maximização 

 
Parâmetros Descrição

Projeto Revisão e Atualização da Legislação Ambiental 

Objetivo 
Manter a legislação municipal atualizada 

Dotar a legislação dos instrumentos necessários a sua efetivação 

Abrangência Municipal 

Ação 
Realizar levantamentos e pesquisas  

Efetivar adequações necessárias, 

Propor, se necessário, normativas ou mecanismos para sua efetivação 

Importância Média 

Prazo Curto 

Indicadores 
Adequações realizadas 

Normativas propostas 

Recursos 

Necessários 
Nenhum 

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Procuradoria Geral 

Justificativa 

O diagnóstico apontou a necessidade de algumas adequações na legislação 

municipal, a exemplo da Resolução Conama 401/2008, referente a Pilhas Baterias, 

bem como a fragilidade para implementação de algumas ações, a exemplo das 

contidas no Decreto Municipal nº 575/2009. Paralelamente, a edição de novas 

normas, a exemplo do Código Florestal, em tramitação, remetem ao aqui proposto. 

 
Parâmetros Descrição

Projeto 
Dotar o Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA dos instrumentos legais 

necessários à sua operacionalização 

Objetivo Efetivar a atuação do CMMA 

Abrangência Municipal 

Ação 
Elaborar mecanismos para o efetivo funcionamento do CMMA 

Adequar o Fundo Municipal do Meio Ambiente a legislação atual 

Importância Média 

Prazo Curto 

Indicadores 
Instalação do Conselho 

Nº de deliberações, ações e proposituras efetivadas do Conselho 

Recursos 

Necessários 
Nenhum 

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

Justificativa A Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano instituiu o Conselho Municipal 
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de Urbanismo e Meio Ambiente CMUMA, o qual dispõe de sistemática própria e se 

encontra em plena operação. A mesma Lei instituiu o Conselho Municipal do Meio 

Ambiente – CMMA, entretanto, sua operacionalização só pode ser concretizada se 

implementado os instrumentos legais inerentes. 

 

Parâmetros Descrição

Projeto Secretaria de Meio Ambiente 

Objetivo Reinstituir a Secretaria de Meio Ambiente 

Abrangência Municipal 

Ação 
Desenvolver estrutura administrativa para Secretaria de Meio Ambiente 

Instituir Secretaria de Meio Ambiente na estrutura administrativa da Prefeitura  

Importância Alta 

Prazo Curto 

Indicadores Instalação da Secretaria de Meio Ambiente 

Recursos 

Necessários 
Humanos e Orçamentários 

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Procuradoria Geral 

Justificativa 

A criação de uma Secretaria com estrutura adequada é instrumento para a 

coordenação, controle e fomento, ensejando maior autonomia para a formulação, 

execução e fiscalização das políticas voltadas ao meio ambiente, possibilitando a 

efetiva preservação, conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis, 

sendo de fundamental importância para um Município cujas áreas mananciais 

representam aproximadamente 70% de sua extensão territorial. 

 

Programa 5 - Atender as diretrizes do PGRS, nos termos da Lei Federal nº 
12.305/2010, mantendo-o atualizado. 

Parâmetros Descrição

Projeto Atualização do PGRS 

Objetivo Manter atualizado o Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos de Pinhais 

Abrangência Municipal 

Ação 
Elaborar estudos para atualização do PGRS de Pinhais, no mínimo, a cada 04 

(quatro) anos 

Importância Alta 

Prazo Contínuo – a cada 04 (quatro) anos 

Indicadores Estudo realizado 

Recursos 

Necessários 
Para elaboração dos Estudos 

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

Justificativa 
A atualização do PGRS de Pinhais é recomendação contida, não só no Plano, já 

elaborado, mas também na legislação inerente. 
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Parâmetros Descrição

Projeto Estudo da composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares 

Objetivo 
Registro da composição dos resíduos domiciliares gerados no Município 

Adequar o processo de planejamento, se necessário 

Subsidiar as atualizações do Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 

Abrangência Municipal 

Ação 
Elaborar estudo de Caracterização Gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares 

gerados no Município, no mínimo, a cada (dois) anos 

Importância Alta 

Prazo Contínuo – a cada 02 (dois) anos 

Indicadores Estudo realizado 

Recursos 

Necessários 
Para elaboração do Projeto 

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

Justificativa 

A elaboração de estudo de Caracterização Gravimétrica permite a avaliação da 

composição física dos resíduos sólidos urbanos, assim como a simulação de 

cenários futuros compreendendo o sistema de gestão dos resíduos em toda sua 

dimensão 

 

Parâmetros Descrição 

Projeto Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

Objetivo Atender as disposições da Resolução CONAMA nº 307 de 2002 

Abrangência Municipal 

Ação 
Elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil com indicação 

de mecanismos para seu processamento 

Importância Alta 

Prazo Curto 

Indicadores Plano elaborado 

Recursos 

Necessários 
Para elaboração do Plano 

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

Justificativa 

A implementação de diretrizes e procedimentos para que todos os geradores 

exerçam, efetivamente, suas responsabilidades, bem como para que elaborem seus 

respectivos Projetos de Gerenciamento, é fundamental, não só para atender o 

contido na legislação inerente, mas também como instrumento para reduzir os 

pontos críticos de deposição irregular de resíduos  
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Programa 6 - Estabelecer indicadores para avaliação dos serviços. 
Parâmetros Descrição

Projeto 
Avaliação dos serviços que compõem o sistema de limpa urbana e manejo de 

resíduos 

Objetivo 
Avaliar o sistema com base em indicadores 

Adequar o processo de planejamento, se necessário 

Abrangência Municipal 

Ação Estabelecer metodologia que possibilite a avaliação do sistema 

Importância Alta 

Prazo Imediato 

Indicadores Estabelecimento dos Indicadores 

Recursos 

Necessários 
Para pesquisa 

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

Justificativa 

Além de atender as disposições da Lei Federal nº 11.445/2007, a adoção de 

indicadores é fundamental para a avaliação dos serviços e, se necessário, seu 

redirecionamento. 

 

Programa 7 - Ampliação da Cobertura dos Serviços 

Parâmetros Descrição

Projeto Elaborar cronograma para ampliação dos serviços de varrição nas vias 

Objetivo 
Melhoria na limpeza do Município 

Maior conforto e qualidade ao cidadão 

Diminuir a obstrução no sistema de drenagem 

Abrangência Municipal 

Ação Aumentar o número de vias atendidas 

Importância Média 

Prazo Médio 

Indicadores Vias atendidas 

Recursos 

Necessários 
Conforme ampliação 

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

Justificativa 

O aumento do número de vias atendidas com serviços de varrição dará maior 

conforto e qualidade aos munícipes e, sobretudo, diminuirá as obstruções no 

sistema de drenagem, minimizando os custos inerentes à sua manutenção 

 

Parâmetros Descrição

Projeto Ampliação do Programa de Coleta Óleo Vegetal 

Objetivo Destinar adequadamente os óleos e gorduras vegetais comestíveis 

Abrangência Municipal 
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Ação Criar mecanismos para a ampliação da coleta 

Importância Média 

Prazo Médio 

Indicadores Número de Postos de Coleta 

Recursos 

Necessários 
Nenhum 

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

Justificativa 

O sucesso do “Programa de Coleta de Óleo Vegetal” nos estabelecimentos de 

ensino enseja a implementação de política pública voltada ao recolhimento do óleo 

vegetal dos geradores em escala, a exemplo de bares e restaurantes. 

 

Programa 08 - Fiscalização 
Parâmetros Descrição

Projeto Incremento na Fiscalização 

Objetivo Dotar o órgão de Meio Ambiente de estrutura adequada à fiscalização 

Abrangência Municipal 

Ação 
Criar mecanismos mais eficientes para a fiscalização 

Aumentar o número de fiscais 

Importância Alta 

Prazo Médio 

Indicadores 
Mecanismos criados 

Número de Fiscais contratados 

Recursos 

Necessários 
Para contratação 

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

Justificativa 

A fiscalização ambiental mostra-se com mecanismos frágeis e, em especial, 

insuficiente quadro de profissionais para atender as várias ações dispostas em 

normativas Federal, Estadual e Municipal, sob responsabilidade do órgão municipal 

de meio ambiente. Este déficit resta prejudicial à efetivação das políticas públicas 

de cunho ambiental, a exemplo da logística reversa e para a verificação de 

instalação de recipientes apropriados para resíduos sólidos e embalagens que se 

tornem potencialmente perigosas à saúde, bem como aqueles tornados impróprios 

pela utilização, nos termos do artigo 34 da Lei Municipal nº 761/2006. 
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CAPITULO V 
 

 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
 
O presente Capítulo, componente “Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas”, constituído pelo conjunto de atividades, infra-estruturas 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, para efeitos 

da Lei Federal nº 11.445/2007, a qual estabelece as diretrizes nacionais e a 

política federal para o saneamento básico, foi elaborado em conformidade com 

referida Lei, observados os princípios fundamentais nela contidos. 

 

INTRODUÇÃO 
 
A necessidade de sistemas de drenagem urbana para prevenção de 

alagamentos, em especial nas áreas mais baixas ou marginais de cursos 

naturais de água, é comumente observada após a ocorrência de fenômenos 

naturais que resultam em inúmeros transtornos à sociedade como um todo. 

Historicamente eventos dessa natureza decorrem da ausência de sistemas de 

drenagem na concepção original para formação dos núcleos urbanos, ou seja, 

via de regra, não eram planejados ou exigidos para a urbanização de áreas ou 

implementação de parcelamentos do solo. Quando, eventualmente, instalados, 

não tinham seu dimensionamento pensado para uma maior concentração 

populacional, nem mesmo vislumbrado para a impermeabilização hoje 

observada. 

Além de minimizar os custos inerentes a falta de um sistema adequado, como 

indenizações, desapropriações e manutenção de um sistema deficitário, a 

implantação de sistemas de drenagem, bem dimensionados, proporciona 

benefícios das mais variadas ordens, mormente, no caso de Pinhais, Município 

com grande parte de seu território declarado como manancial. 
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Dentre outros benefícios ressalta-se: 

I. Redução das áreas passíveis de alagamento;  

II. Supressão de águas estagnadas; 

III. Recuperação de áreas alagadas ou alagadiças; 

IV. Redução de riscos à saúde; 

V. Maior conforto e segurança para a população. 

 

HISTÓRICO DAS ENCHENTES 
 
A consolidação das áreas, hoje urbanas, sem um adequado planejamento 

comprometeram em muito as margens dos rios e planícies inundáveis de 

Pinhais. A conformação entre o relevo do Município e sua ocupação resultou 

no surgimento de áreas habitadas sujeitas a enchentes, as quais se destacam 

em virtude do número de ocorrências e da intensidade dos danos delas 

decorrentes. 

Os dados relativos ao histórico das inundações em Pinhais não apresentam 

uma metodologia especifica de coleta. Assim para este Plano serão utilizadas 

as informações disponíveis sobre o tema. 

Mapa da Defesa Civil Municipal datado de 1996, indica uma larga faixa de 

enchente abaixo da linha férrea, nas cavas de extração de areia e na foz do rio 

Palmital comprometendo os bairros Maria Antonieta (margem esquerda) e 

Vargem Grande (margem direita), bem como ao sul, grande parte do 

Weissópolis, na confluência dos rios Atuba e Iraí. Acima da ferrovia, nas 

margens do rio Atuba percebe-se uma linha de enchente limitada no sistema 

viário, de maneira a identificar mais facilmente o espraiamento e alcance das 

águas da enchente. O rio Palmital, cuja planície é mais estreita, tem 

proporcional área de alagamento, aproximadamente, 50 (cinquenta) metros a 

partir de seu leito menor atual. 

A área de maior complexidade desse mapa, devido a distância dos cursos 

principais, é a indicada no bairro Jardim Amélia. Aparentemente a causa das 

inundações se deve ao represamento das águas decorrentes do talude da linha 
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férrea e do nível mais alto das ruas. Esta área fica no final de uma vertente 

suave e densamente ocupada, com a ocorrencia de alagamentos periódicos.  

Outro mapa, produzido em 1998, apos as cheis de agosto e setembro, 

demonstra que as áreas mais atingidas estão ao sul e a oeste, dstacando-se, 

mais uma vez a área acima da ferrovia, no bairro Estância Pinhais e as 

confluências dos rios Atuba e lraí, e dos rios Palmital e lraí, confirmando a 

suceptibilidade destas áreas à inundações. Outras pequenas manchas podem 

ser vistas na porção norte do Município, entretanto, não são passíveis de uma 

análise mais aprofundada devido a escala utilizada. 

Em fevereiro do ano subsequente, 1999, chuvas que correspondiam ao volume 

mensal, precipitaram-se em duas horas, ocasionando o transbordamento dos 

rios que cortam Pinhais. Os problemas delas decorrentes foram registrados nos 

bairros Weissópolis, Jardim Amélia, Estância Pinhais, Emiliano Perneta e 

Pineville. O extravasamento do rio Atuba chegou a atingir uma ampla faixa na 

área central da divisa entre Pinhais e Curitiba, e nos rios Palmital e Iraí 

espalhou-se de maneira uniforme e ampla sobre suas planícies. 

Vários dos pontos atingidos no ano anterior são identificados. A diferença entre 

os dois anos está na época da ocorrência das chuvas. Em 1998, o fenômeno 

se deu nos meses de agosto e setembro, final de inverno. Em 1999, a 

precipitação aconteceu no mês de fevereiro, em pleno verão. A Estação 

Meteorológica de Piraquara, em vários meses daquele período, registrou 

precipitação máxima em 24 horas. Esses dados indicam a saturação do solo, o 

que explica as inundações em estações distintas. 

Nos meses de fevereiro e março de 2003, fortes chuvas voltaram a atingir a 

região de Curitiba. O efeito foi imediato, famílias que habitavam o longo dos 

cursos d’água tiveram, em poucas horas, suas casas tomadas pelas águas, 

entretanto, a área atingida se restringiu a uma faixa bem estreita 

acompanhando o leito do Rio Atuba, desde a Estrada da Graciosa até a área 

do Autódromo Internacional de Curitiba. Já as margens do baixo curso do rio 

Atuba foram amplamente atingidas pelas cheias de 1999 e 2003, embora a 

segunda tenha sido menos rigorosa. 
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Destaca-se que, no mesmo período, as áreas lindeiras ao Rio Palmital foram 

atingidas de maneira inversa, ou seja, abrangeu uma maior extensão em 2003. 

As margens do Rio Palmital entre a Estrada da Graciosa e a sua foz no rio Iraí 

compreendem as regiões de registros de alagamentos, sendo que as várzeas 

na parte norte de Pinhais, onde estão os bairros Jardim Cláudia e Alto Tarumã, 

foram mais afetadas em 2003, enquanto que para as áreas próximas do Rio 

Palmital nos bairros Pineville e Jardim Amélia isto se deu em 1999. 

A dimensão alcançada pelos fenômenos meteorológicos no início de 2003 

pode ser observada em mapa produzido pela Prefeitura, o qual aponta áreas 

não atingidas com tanta abrangência, em anos anteriores, bem como a 

ausência de inundações significativas nas regiões ao sul e a sudoeste. 

Esta aparente transferência das áreas de maior inundação pode ser decorrente 

de fatores diversos como a crescente urbanização da bacia e o consequente 

aumento das águas drenadas por galerias até os rios, deficiências na 

microdrenagem existente, estrangulamento do leito do rio por pontes, pela 

vegetação ciliar e até mesmo pelo seu assoreamento, ou ainda pela falta de 

metodologia no mapeamento das áreas atingidas.  

Mais recentemente, em abril de 2008 (foto 14) e setembro de 2009 (foto15), 

Pinhais volta a sofrer com inundações. Há registros de atendimentos a vítimas 

das inundações ocorridas em setembro, no Jardim Alto Tarumã, às margens do 

Rio Palmital, onde o nível d’água, dentro das residências, chegou a 30 (trinta) 

cm. 
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Foto 7 – Pontos de alagamento em abril de 2008 

 
Fonte: PMD, 2010. 

 
Foto 8 – Pontos de alagamentos em setembro de 2009 

 
Fonte: PMD, 2010 

 

Pinhais volta a ser atingido por fortes chuvas em 2010. Foram três inundações 

ocorridas nos meses de fevereiro, abril e dezembro. Nos dias 22, 23 e 24 de 

abril (fotos 16,17e18), a precipitação acumulada foi de 197 (cento e noventa e 
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sete) mm, sendo 112,4 (cento e doze vírgula quatro) mm somente no dia 22 de 

abril. Este volume de chuvas é superior ao esperado para o mês inteiro e 

provocou inundações nas bacias dos rios Atuba, Iraí e Palmital com 

aproximadamente 18.500 (dezoito mil e quinhentas) pessoas afetadas, 400 

(quatrocentas) desabrigadas e 3.000 (três mil) desalojadas, com prejuízos 

materiais de grande monta. 

 

Foto 9 – Pontos de alagamento em abril de 2010 

 
Fonte: PMD, 2010 

 

Até 25 de abril, as águas não haviam voltado ao seu nível normal e vários 

pontos da cidade ainda se encontravam alagados como pode ser verificado nas 

fotos a seguir: 
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Foto 10 – Pontos de alagamento em abril de 2010 

 
Fonte: PMD, 2010. 

 

 

Foto 11 – Pontos de alagamento em abril de 2010 

 
Fonte: PMD, 2010 

 

Em 13 dezembro de 2010 o volume de chuvas foi de 82 (oitenta e dois) mm, o 

que representa mais da metade da chuva esperada para todo o mês. Os 
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alagamentos atingiram 9.300 (nove mil e trezentas) pessoas, sendo que muitas 

delas já haviam sido atingidas nas chuvas de abril do mesmo ano (fotos 19 e 

20). 

 

Foto 12 – Pontos de alagamento no bairro Weissópolis – 13/12/2010. 

 
Fonte: PMD, 2010 

 

Foto 13 – Pontos de alagamento no bairro Weissópolis – 13/12/2010 

 
Fonte: PMD, 2010. 
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Em 2011, a Defesa Civil do Paraná registrou a ocorrência de três eventos de 

inundações em Pinhais, nos meses de janeiro, fevereiro e agosto. 

As áreas mais atingidas, em fevereiro, se localizam na bacia do Rio Atuba, com 

inundação nos bairros Weissópolis, Emiliano Perneta e Estância Pinhais. No 

dia 11, conforme o Simepar, as chuvas atingiram a marca de 69,6 (sessenta e 

sei vírgula seis) mm, sem, entretanto, haver registros de desalojados e/ou 

desabrigados. Em agosto, a bacia do Rio Palmital foi a mais atingida, com 

inundações e alagamentos nos bairros Jardim Claudia, Pineville, Vargem 

Grande e conseqüentemente no bairro Weissópolis ao longo da margem do Rio 

Iraí, sendo marcado no dia 1º a maior intensidade de chuvas.  

 

ÁREAS DE RISCO 
 
Mapa elaborado pelo Departamento de Planejamento Urbano – Figura 20, com 

base em informações de arquivo, bem como as produzidas pela Defesa Civil, 

mostra áreas propicias à ocorrência de inundações. 
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Figura 20 – Histórico de inundações 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Pinhais, 2011. 

 

As piores condições, estão nas áreas ao norte, à margem direita do rio 

Palmital, onde antigas áreas de cultivo que possuem uma faixa inundável 

bastante significativa, foram em parte ocupadas, irregularmente, e com grande 

densidade. 

Conforme o mapa anterior as três principais manchas de inundações estão 

localizadas sobre as planícies ribeirinhas dos rios Atuba, Palmital e Iraí, em seu 

trecho urbanizado, onde se pode constatar que cada evento alcançou 

proporções e áreas distintas, entretanto, é inegável a incorporação de novas 

áreas de atingimentos nos últimos anos. 

Da análise das manchas, rio a rio, conclui-se que, apesar da sua calha 

apresentar um talude relativamente alto, toda a área adjacente do Rio Atuba 
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aparenta estar nivelada e indiscutivelmente ocupada, o que amplia a magnitude 

dos prejuízos provenientes de eventuais transbordos deste rio. Mais a jusante 

na porção sul, do mesmo rio, onde está o bairro Weissópolis, forma-se 

novamente uma área propensa a alagamentos de extensão bastante 

preocupante.  

Nota-se, em toda extensão da margem a presença de habitações e em alguns 

trechos uma curta faixa de mata ciliar composta basicamente de gramíneas e 

arbustos. A área ocupada também aparenta ser nivelada, aumentando a 

abrangência da área alagada quando o volume de água do Rio Atuba excede o 

comportado pela sua calha. 

 

Foto 14 – Área de alagamento do Rio Atuba, no bairro Emiliano Perneta. 

 

Fonte: PMRH, 2009. 
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Foto 15 - Área de alagamento do Rio Atuba, no bairro Weissópolis. 

 
Fonte: PMRH, 2009. 

 

Por sua vez, a margem do Rio Iraí localizada em Pinhais, na porção a jusante 

do Parque das Águas, também apresenta risco de alagamentos. Com base na 

Figura 20 a faixa de risco se situa nas antigas cavas de extração de areia, 

divisa entre Pinhais e Piraquara até a foz do Rio Atuba, porção sul do 

Município. Nesta faixa são atingidas partes dos bairros Maria Antonieta, 

Vargem Grande e Weissópolis. A área de afluência do Rio Palmital no Rio Iraí, 

nesta região, amplia o potencial de danos provenientes de inundações devido 

ao transbordo destes rios. As fotos 23 e 24 retratam áreas de risco do Rio Iraí 

nos bairros Vargem Grande e Weissópólis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 
DO MUNICÍPIO DE PINHAIS 

    

192 

 

Foto 16 - Áreas de risco de alagamento do Rio Iraí – Vargem Grande 

 
Fonte: PMRH, 2009. 

 
 

 

 

Foto 17 – Áreas de risco de alagamento do Rio Iraí – Weissópolis 

 
Fonte: PMRH, 2009. 
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As margens do Rio Iraí apresentam áreas sem habitações onde se observa o 

desenvolvimento de vegetação rasteira de gramíneas e em alguns trechos 

plantas de porte arbóreo. Contudo, o relevo pouco acidentado propicia, em 

eventos mais severos, inundação em extensa faixa de terra. 

Na planície do Rio Palmital os registros de alagamentos compreendem toda 

extensão da margem direita. O entorno mais próximo desse Rio aparenta um 

grau de conservação melhor que os demais corpos hídricos, embora os 

registros fotográficos demonstrem várzeas relativamente estreitas. Todavia, 

observando a imagem aérea do Município pode se identificar regiões em que a 

mata ciliar apresenta boa extensão e preservação devido a presença 

condensada de vegetação. A Foto 25 retrata áreas marginais do rio Palmital 

nos bairros Alto Tarumã e Pineville. 

 

Foto 18 - Áreas de risco de alagamento nas margens do Rio Palmital.

 
Fonte: PMRH, 2009. 

 

 
Foram identificados, em dias muito chuvosos ou quando da precipitação em longos 

períodos, pontos de alagamento recorrentes, Figura 21. São eles: Ruas Salgado 

Filho, Santa Helena, Santa Fé, João Zaitter e Dezenove de Novembro no bairro 
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Centro, Ruas Antonio Andrade, Jerônimo Mendes dos Santos, Ernesto 

Wandembruck e João Wilker Rodrigues no bairro Maria Antonieta. 

Em síntese, a situação geomorfológica desfavorável, com baixa declividade dos 

terrenos, e a grande extensão de rios que cruzam o Município aliadas a uma 

urbanização acelerada, que, via de regra, apresenta taxa de permeabilidade inferior 

a ideal e sistemas de captação deficitários ou subdimensionados, faz com que as 

áreas passíveis de inundações e alagamentos sejam vastas, afetando um grande 

número de pessoas e acarretando significativos prejuízos, remetendo à necessidade 

de levantamentos específicos voltados a erradicação do problema. 

 

Figura 21 – Pontos de alagamentos recorrentes 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras Públicas, 2012. 
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INTERVENÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE 
 
Na década de 1960, medidas estruturais com foco na melhoria do escoamento das 

águas e diminuição das áreas atingidas pelas cheias foram adotadas, a exemplo da 

retificação do canal dos rios. No entanto, em razão da rápida ocupação das bacias 

até as margens dos rios e de suas bases, aluvionar, sofrerem assoreamento 

contínuo, agravados pelos processos erosivos laminares causados pela retirada da 

cobertura vegetal e substituição por edificações e pavimentos que aumentaram os 

potenciais superficiais da água escoada, o efeito dessas medidas não foi 

prolongado. 

Duas obras de engenharia realizadas antes do aumento considerável da ocupação 

urbana ajudaram a agravar problemas localizados de inundação. A Estrada de Ferro 

Paranaguá – Curitiba, que corta o Município no sentido leste oeste beirando o fim 

das vertentes suave onduladas, vem represando as águas em diversos pontos de 

seu traçado. De maneira idêntica a Rodovia Estadual Dep. João Leopoldo Jacomel 

— PR 415, que teve seu asfaltamento em 1976, contribui para o represamento das 

águas que invadem a várzea dos rios que atravessa. 

O aterro e as obras de arte necessários para construção da estrada funcionam como 

um dique. As obras para garantir o escoamento das águas pluviais, realizadas pela 

Prefeitura, não foram suficientes para resolver por completo o problema. A abertura 

de canais paralelos em alguns trechos da estrada no seu lado norte levam as águas 

para os cursos d’água mais próximos, porém transferem para jusante as 

conseqüências da drenagem. Também as pontes, por vezes, se tornam obstáculos 

para o necessário escoamento da vazão produzida a montante. O acúmulo de 

sedimentos e entulhos nas fundações é a causa mais freqüente de represamento e 

conseqüentes inundações e alagamentos. 

Na recente história do Município de Pinhais ações voltadas a prevenção de 

inundações e a mitigação de seus efeitos se mostram na pauta das Administrações, 

onde medidas foram adotadas, individualmente, pelos órgãos municipais, ou em 

parceria com outros entes públicos.  

Na década de 1990, novas obras para controle de cheias foram implantadas, como o 

Canal Extravasor, a Barragem do lraí e o alargamento do canal do Atuba, executado 



PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO 
DO MUNICÍPIO DE PINHAIS 

    

196 

 

pela Prefeitura de Curitiba no ano de 1999, passando o mesmo para 40 (quarenta) 

metros de largura, no trecho compreendido entre a Avenida Ayrton Senna da Silva e 

a sua foz no rio Iraí, aumentando consideravelmente o volume d’água de passagem. 

Em parte, podemos deduzir que o menor número de pessoas atingidas ao sul do 

Município se deve, também, a relocação dos moradores das áreas ribeirinhas, 

ocorrida em 1998, na execução de um dos projetos do Programa de Saneamento 

Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba – PROSAM, em cujas áreas de 

intervenção foram implantados trechos do Parque Linear. 

Algumas ações como educação ambiental, limpeza dos rios, plantio de mata ciliar, 

otimização da coleta de lixo, implantação e desobstrução de bocas de lobo e 

galerias pluviais foram adotadas neste período, entretanto, a contar de 2001, 

observa-se um maior foco na gestão da drenagem. 

Políticas como a implantação de sistemas de drenagem em todas as obras de 

pavimentação de vias e, quando da realização de quaisquer obras, a observância do 

Plano Diretor de Drenagem para a Bacia do Rio Iguaçu na Região Metropolitana de 

Curitiba, elaborado pela então Suprintendência de Recursos Hídricos do Estado do 

Paraná – SUDERHSA, foram absorvidas pelo Município. 

Tendo como fundamental o conhecimento do sistema de drenagem para o 

planejamento das ações voltadas a redução das inundações e considerando sua 

importância para o controle, manutenção e operação da rede subterrânea instalada, 

em 2010, serviços de batimetria para os rios Atuba, Palmital e Iraí, este último em 

seu curso retificado, foram contratados pela Administração Municipal, cujo produto 

final não só possibilitou a otimização do desassoreamento e limpeza dos rios, como 

também foi fundamental para a elaboração do Plano de Macrodrenagem do 

Município de Pinhais – PMD de Pinhais. 

Contratado em 2010 e finalizado em 2011, o PMD de Pinhais é constituído da 

caracterização da área, diagnóstico, recomendações, proposições e plano de ação 

cujas medidas estruturais e não estruturais coadunam com as indicadas no Plano 

Diretor de Drenagem para a Bacia do Rio Iguaçu na Região Metropolitana de 

Curitiba. 
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Apesar do reduzido lapso temporal algumas das proposições indicadas já foram 

aplicadas, tendo as demais sido dali extraídas e incorporadas a este componente do 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Das medidas não estruturais já aplicadas tem-se a atualização do cadastro do 

sistema, restrições a ocupação das áreas de risco e restrições ao aumento da vazão 

devido à urbanização para a qual é obrigatório manter vazão final igual a inicial em 

novos parcelamentos. 

Tem-se ainda a obrigatoriedade de implantação de sistemas de retenção de águas 

pluviais nos imóveis e uma da taxa de permeabilidade de 30% em áreas críticas. 

Das medidas estruturais já aplicadas tem-se o desassoreamento dos rios e a 

obrigatoriedade de implantação de reservatórios para retardo de escoamento das 

águas. Das previstas tem-se a implantação de Parques Lineares ao longo dos rios, 

com alguns trechos já em execução, a exemplo das Lagoas de retenção no Parque 

Ambiental do Palmital. 

No desenvolvimento do PMD de Pinhais, se evidenciaram as dificuldades para o 

levantamento de dados sobre o sistema de drenagem existente, restando clara a 

necessidade de um Plano de Microdrenagem com cadastramento do sistema de 

drenagem que se inicie pelos rios principais, nos trechos onde se localizam os 

pontos considerados críticos e que contemple, no mínimo, o sistema de 

macrodrenagem ali estudado. 

Conforme indicado, com metodologia efetivamente definida, o cadastro técnico do 

sistema de drenagem de águas pluviais precedeu a conclusão do PMD de Pinhais, 

ou seja, teve inicio ainda naquele ano (2010). 

Outras ações de controle de inundações, tidas como não estruturais, sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Publicas consistem na limpeza 

das guias sarjetas e caixas de captação de águas pluviais, desobstrução de galerias 

de águas pluviais através de hidrojateamento. Paralelamente, e sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, são 

executados os serviços de limpeza e varrição das vias publicas, objeto de Capítulo 

específico deste Plano, com significativa importância na conservação do sistema de 

drenagem como um todo. 
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MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 

A consolidação da urbanização de Pinhais resultou no surgimento de áreas 

habitadas sujeitas a inundações e enchentes. Soma-se a isso a instalação, ao longo 

do tempo, de uma drenagem sem a concepção de um sistema de drenagem como 

um todo, ou seja, sem considerar condicionantes como as microbacias, as 

possibilidades de adensamento populacional e suas variáveis, bem como o 

adequado dimensionamento das redes de drenagem. Esta constatação se aplica a 

partes do Município onde seus reflexos são sentidos ainda nos dias atuais. 

Na Figura 21, destacaram-se locais onde ocorrem alagamentos pontuais por 

deficiência na drenagem. 

 

INVESTIMENTOS REALIZADOS NO SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAS 
Tabela 25 – Comparativo de valores de investimentos na drenagem 

Item 2009 2010 2011 

Caixas de captação R$ 261.019,98 R$ 578.658,97 R$ 792.055,09 

Barreira e Guia Sarjeta - R$ 449.937,40 R$ 887.077,13 

Tubos Pré-moldados R$ 1.225.959,50 R$ 1.699.951,85 R$ 1.400.790,43 

Drenagem* R$ 16.149,29 R$ 422.022,58 R$ 398.292,26 

Equipamento Escavadeira Hidráulica 

Long Reach 
- - R$ 619.000,00 

Total R$ 1.503.128,77 R$ 3.150.570,80 R$ 4.097.214,91 

*Limpeza das guias sarjetas e caixas de captação de águas pluviais, desobstrução de galerias de águas pluviais através de 

hidrojateamento. 

 
SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 
 
Observadas as singularidades locais e normativas inerentes, o Sistema de 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais, no Município de Pinhais vem, de forma 

integrada, se estruturando em conformidade com estudos e levantamentos 

realizados. Nele estão compreendidos os serviços de cadastro técnico do sistema de 

drenagem de águas pluviais; sistemas de galerias de águas pluviais; limpeza de guia 
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sarjeta, caixa de captação e caixa de passagem; desobstrução de galerias de águas 

pluviais e desassoreamento e limpeza dos rios. 

É ainda considerado como componente indireto do Sistema, os serviços de limpeza 

e varrição das vias publicas, o qual também integra e é abordado de forma 

específica no componente Sistema de Limpeza e Manejo de Resíduos Sólidos do 

PMSB de Pinhais. 

O sistema assim como os serviços a ele relacionados são gerenciados e fiscalizados 

pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, à exceção dos inerentes a limpeza e 

varrição das vias publicas, a cargo exclusivo do Departamento de Meio Ambiente da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável. 

 

Cadastro Técnico do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais 
 

O Cadastro Técnico do Sistema de Drenagem de Águas Pluviais é realizado em 

meio digital, programa específico (Autocad), onde são assentados os projetos já 

executados (redes existentes), as novas redes e os trabalhos de manutenção, com 

atualização e complementação constante dos arquivos. 

O produto final do registro digital consiste em uma base de dados que, 

fundamentalmente, subsidia o monitoramento e o controle das redes e as atividades 

necessárias a sua manutenção, bem como a avaliação e planejamento de 

intervenções futuras, gerando agilidade na implantação, na manutenção e na 

revitalização dos sistemas de drenagem com conseqüente otimização de recursos. 

O Cadastro dará ainda suporte para identificação de pontos críticos na rede e 

inconsistências no sistema existente. 

Embora Pinhais possua, aproximadamente, 439 (quatrocentos e trinta e nove) km de 

vias, sendo 379 (trezentos e setenta e nove) km com algum tipo de pavimento seja 

asfalto, antipó ou blocos hexagonais de concreto, apenas 40 (quarenta) km de 

extensão de rede de águas pluviais estão cadastradas, representando, 

respectivamente 9,11% (nove vírgula onze por cento) e 10,55% (dez vírgula 

cinqüenta e cinco por cento) de cobertura. 
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O cadastro, alimentado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, tem sua 

implantação ainda em estágio insipiente, razão pela qual adequações mostram-se 

necessárias. 

 

Sistemas de Galerias de Águas Pluviais 
 
Os sistemas de galerias de águas pluviais entendidos como o conjunto de bocas 

coletoras, dutos de ligação, galerias e seus órgãos acessórios, como poços de visita 

e caixas de ligação, destinados ao transporte das águas de escoamento superficial, 

originárias das precipitações pluviais captadas pelas bocas coletoras, têm sua 

execução realizada pela equipe da Secretaria Municipal de Obras Públicas e por 

empresa terceirizada. 

Os custos, assim como o dimensionamento, inerentes à sua implantação são 

definidos pela Secretaria Municipal de Obras Públicas com base no Sistema 

Estadual de Preços e Serviços disponibilizado pela Secretaria de Infraestrutura e 

Logística do Estado do Paraná. 

 

Limpeza de Guia Sarjeta, Caixa de Captação e Caixa de Passagem 
 
Os serviços de limpeza de guia, entendida como a faixa longitudinal de separação 

do passeio com o leito viário, e sarjeta, como o canal longitudinal situado entre a 

guia e a pista de rolamento destinado a coletar e conduzir as águas de escoamento 

superficial até as caixas de captação, são realizados manualmente, com raspagem e 

varrição. 

Já os inerentes a caixa de captação, entendida como estrutura hidráulica para 

captação das águas superficiais transportadas pelas sarjetas, e caixa de passagem, 

como câmaras visitáveis situadas em pontos previamente determinados, destinadas 

a permitir a inspeção e limpeza dos condutos subterrâneos, além da limpeza, 

compreendem o desentupimento com recolocação da grelha ou tampa de concreto. 

A execução desses serviços se dá, conforme cronograma estabelecido pela 

Secretaria Municipal de Obras Públicas, por empresa terceirizada, que tem ainda, 

por obrigação, a retirada total do entulho. 
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Os custos com os serviços aqui tratados, contratados até julho de 2012, estão assim 

distribuídos: 

 

a) Limpeza manual de guia sarjeta, com raspagem, varrição e retirada total 

do entulho – R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ano para 1.200.000m 

(um milhão e duzentos mil metros); 

b) Limpeza e desentupimento de caixa de captação, com recolocação da 

grelha ou tampa de concreto e retirada total do entulho – R$ 26.400,00 

(vinte e seis meil e quatrocentos reais) ano para 3.300 (três mil e 

trezentas) unidades; 

c) Limpeza e desentupimento de caixa de passagem, com recolocação da 

tampa de concreto e retirada total do entulho – R$ 32.092,80 (trinta e dois 

mil, noventa e dois reais e oitenta centavos) ano para 960 (novecentos e 

sessenta) unidades. 

 

Desobstrução de Galerias de Águas Pluviais 
 
Para as galerias de águas pluviais, entendidas como as canalizações públicas 

destinadas a escoar as águas pluviais oriundas das ligações privadas e das 

bocas-de-lobo, são realizados, por empresa terceirizada em 100% do Município, 

serviços de limpeza e desobstrução de tubos e transversais, mediante a utilização 

de caminhão de hidrojateamento com pressão e capacidade volumétrica para 

10,00 m³ (dez metros cúbicos). 

Os serviços, contratados até setembro de 2012, são executados em conformidade 

com cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, tendo 

seus custos fixados em R$ 372.383,52 (trezentos e setenta e dois mil, trezentos e 

oitenta e três reais e cinqüenta e dois centavos) ano. 

 

Desassoreamento e Limpeza dos Rios 
 
Os serviços de desassoreamento e limpeza dos rios, entendidos como a retirada de 

sedimentos, cascalho, rocha etc. do fundo dos leitos, com o objetivo de aumentar 
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sua profundidade melhorando o escoamento de suas águas, são realizados, a 

depender da complexidade e do volume dos recursos necessários, pelo próprio 

Município, em parceria com órgãos estaduais ou ainda com recursos do Governo 

Federal. 

A necessidade de uma constante manutenção na caixa dos rios levou a Prefeitura 

de Pinhais a adquirir, em 2011, uma Escavadeira Hidráulica Long Reach, a um valor 

de R$ 619.000,00 (seiscentos e dezenove mil reais), os quais foram obtidos em 

operação de crédito junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Urbano/Paraná Cidade. 

Os resultados obtidos, em curto prazo, o conforto proporcionado à população, em 

especial a atingida por inundações, e os preços praticados para a execução desses 

mesmos serviços por empresas particulares, demonstram que a aquisição desse 

equipamento se traduz em um ótimo investimento. 

Entretanto, há que se dimensionar, os custos necessários à manutenção da 

Escavadeira e, em especial, estabelecer um cronograma de execução contínuo 

desses serviços. 

 

OBJETIVOS E METAS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO 
DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 
OBJETIVOS 
 
Os objetivos e metas para os serviços de drenagem foram definidos conforme o 

diagnóstico do Município e perspectivas para seu crescimento. São propostas 

medidas de controle, estruturais e não estruturais, que permitam, de forma 

sustentável e integrada, a efetiva materialização das melhorias pretendidas. 

Integrar as ações de gestão e operacionalização dos sistemas de drenagem e 

manejo de águas pluviais com os demais serviços de saneamento, notadamente 

esgotamento sanitário e resíduos sólidos, dotando o Município de Pinhais da 

estrutura e instrumentos necessários à: 

• universalização do acesso aos serviços de drenagem e manejo de águas 

pluviais; 
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• prestação qualitativa dos serviços de drenagem manejo de águas pluviais, 

• gestão sustentável da drenagem, 

• promoção da salubridade ambiental. 

 

METAS 
 
As ações adotadas pelo Município no sentido de sanar as questões decorrentes e 

inerentes a drenagem e manejo das águas pluviais, mostram-se, nestes últimos 

anos, em projeção linear. Entretanto, buscando resultados mais satisfatórios e a 

integralidade com os demais componentes do PMSB Pinhais são propostos os 

programas, projetos e ações, necessários à cobertura do setor restando 

estabelecidas as proposições consolidadas no Quadro XXX, base para a 

implantação, operação e melhorias no sistema, as quais se constituem como 

instrumentos para atingir as metas propostas. 

 

Metas Específicas 
 

• Aprimorar os serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, 

elevando seus padrões qualitativos. 

• Implementar mecanismos/instrumentos para uma gestão qualitativa com 

vistas a otimização dos serviços e minimização dos custos. 

• Promover de forma adequada a melhoria contínua, estendendo 

progressivamente os serviços de drenagem urbana, tornando-a disponível 

em todo o Município. 

• Promover políticas voltadas a redução de ligações clandestinas de 

esgotos na rede de drenagem,  

• Reduzir os impactos das inundações e pontos de alagamentos. 
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Quadro 9 – Cronograma de implantação dos programas propostos. 
                                             

  Programas                                              Ano 
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1 Qualidade da gestão da drenagem urbana            

2 Plano de Microdrenagem                      

3 Educação Ambiental                      

4 Parques Lineares                      

5 Medidas de contenção                      

6 Fiscalização                      
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Programa 1 - Qualidade da gestão da drenagem urbana 
Parâmetros Descrição

Projeto 
Constituir mecanismos para a qualidade da gestão, da operação e dos sistemas de 

drenagem  

Objetivos 
Proporcionar melhorias na qualidade da prestação do serviço, evitando 

obsolescência dos componentes do sistema 

Abrangência Municipal 

Ação 

Identificação das causas de obstrução  

Definição de rotinas de manutenção preventiva para as unidades componentes do 

sistema. 

Aprimoramento do sistema para atendimento de solicitações de manutenção 

Implantação de metodologia para registro de ocorrências 

Importância Alto 

Prazo Curto 

Indicadores Número de novas rotinas adotadas 

Recursos 

Necessários 
XXXXXXX 

Responsáveis Secretarias Municipais de Obras Públicas e de Administração 

Justificativa 

Via de regra, a obstrução dos dispositivos de drenagem decorre de problemas 

locais, levando ao mau funcionamento do sistema como um todo e ao aumento de 

pontos críticos de alagamentos.  

As ações de manutenção no sistema de drenagem, de forma geral, são corretivas. 

Desta forma, o aqui proposto visa ações preventivas, de forma planejada, evitando 

improvisos e a melhoria contínua dos sistemas de drenagem. 

 

Programa 2 - Plano de Microdrenagem 
Parâmetros Descrição

Projeto Plano Municipal de Microdrenagem 

Objetivos Dotar o Município das informações necessárias ao adequado planejamento 

Abrangência Municipal 

Ação 
Identificar e registrar a rede de drenagem instalada no Município 

Dimensionar as intervenções imprescindíveis à uma rede de drenagem adequada 

as necessidades do Município 

Importância Alta 

Prazo Médio 

Indicadores Plano elaborado 

Recursos 

Necessários 
Para elaboração do Plano 

Responsáveis Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável e de Obras Públicas 

Justificativa O Plano Municipal de Microdrenagem, mesmo considerando seus custos, é 
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fundamental como instrumento para o planejamento e execução de infraestrutura de 

drenagem e manejo de águas pluviais no Município,  

 

Programa 3 - Educação Ambiental 
Parâmetros Descrição

Projeto Promover campanhas educativas em todo o Município 

Objetivos Sensibilizar a comunidade para uma postura pro ativa 

Abrangência Municipal 

Ação 
Desenvolver material didático com linguagem apropriada 

Realizar reuniões, seminários, palestras e afins 

Importância Alta 

Prazo Curto 

Indicadores Comparativo do número de desobstruções realizadas 

Recursos 

Necessários 
Para confecção do material didático 

Responsáveis 
Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável, de Educação, de Saúde e 

Obras Públicas 

Justificativa 

A falta de zelo aliada a não distinção, de parte da comunidade, entre rede de 

drenagem e rede de coleta de esgoto, bem como a ausência de uma política de 

orientação específica e continuada dos órgãos públicos, no caso, municipal, são 

alguns dos fatores que corroboram com as ligações irregulares na rede de 

drenagem e com a obstrução de seus dispositivos. Portanto, campanhas educativas, 

preferencialmente de caráter continuado, é instrumento capaz e essencial para a 

reversão do quadro hoje observado. 

 

Programa 4 - Parques Lineares 
Parâmetros Descrição

Projeto Implantar Parques Lineares 

Objetivos 
Mitigar os impactos da urbanização concernente a assoreamento, enchentes e 

poluição hídrica, mediante a implantação, ao longo dos rios e várzeas de sistemas 

de parques lineares 

Abrangência Municipal 

Ação 
Elaborar projetos dos trechos ainda não contemplados 

Executar as obras necessárias a execução dos Parques Lineares 

Importância Alta 

Prazo Longo 

Indicadores Parques implantados 

Recursos 

Necessários 
Para elaboração dos projetos e execução das obras 
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Responsáveis 
Secretarias Municipais de Desenvolvimento Sustentável, Desenvolvimento 

Econômico, Obras Públicas 

Justificativa 

Quaisquer das múltiplas funções atribuídas a um Parque Linear justificam sua 

implantação. Dentre elas destacamos: proteção da zona ribeirinha contra ocupações 

irregulares, restauração das várzeas, proteção das margens contra erosão, 

recomposição da vegetação ciliar, redução da velocidade de escoamento com a 

redução dos picos de cheias e de comunidades atingidas, bem como a redução da 

poluição difusa. Dota, ainda, o Município com área de lazer e incremento da área 

verde. 

 

Programa 5 – Medidas de contenção  
Parâmetros Descrição

Projeto Implantar Medidas de Contenção 

Objetivo 
Reter parte do volume do escoamento superficial, reduzindo o seu pico e 

distribuindo a vazão no tempo 

Abrangência Municipal 

Ação 
Elaborar estudos e projetos para implantação de: 

Bacias de retenção, Condutos para armazenamento temporário do escoamento no 

próprio sistema pluvial e Diques e estações de bombeamento 

importância Alta 

Prazo Longo 

Indicadores Número de reservatórios implantados 

Recursos 

Necessários 
Nenhum 

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

Justificativa 

As intervenções concernentes a drenagem urbana, têm, via de regra, caráter 

corretivo. Desta forma, o aqui proposto visa ações preventivas com a utilização de 

técnicas adequadas, reduzindo assim os custos decorrentes dos eventos das cheias 

 

Programa 06 - Fiscalização 
Parâmetros Descrição

Projeto Incremento na Fiscalização 

Objetivo 
Dotar os órgãos de Urbanismo, Saúde e de Meio Ambiente de estrutura adequada à 

fiscalização 

Abrangência Municipal 

Ação 
Criar mecanismos mais eficientes para a fiscalização 

Aumentar o número de fiscais 

Promover capacitação 

importância Alta 

Prazo Curto 
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Indicadores 

Mecanismos criados 

Número de Fiscais contratados 

Cursos realizados 

Recursos 

Necessários 
Para capacitação 

Responsáveis Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e de Saúde 

Justificativa 

A fiscalização relativa a drenagem mostra-se frágil com quadro de pessoal não 

especifico para esse fim. Desta forma, a adequação da estrutura com foco no 

componente “Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas”, ensejará um 

melhor escoamento e a melhora da qualidade das águas. 
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