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INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho foi elaborado a partir de levantamentos de campo 
realizados pela Prefeitura Municipal, com o apoio da equipe técnica da 
Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, em decorrência de ser essa 
a concessionária prestadora dos serviços de saneamento de água e esgoto 
deste município desde o ano de 19931. 
 
Vislumbra-se com este trabalho, a definição de critérios para a implementação 
de políticas públicas municipais na área de saneamento, de forma a promover 
a universalização do atendimento, que compreende o conjunto de todas as 
atividades que propiciem à população local o acesso aos serviços básicos de 
que necessita, maximizando a eficácia das ações e resultados. 
 
Almeja-se, também, com este trabalho a implantação de instrumentos 
norteadores de planejamento relativos a ações que envolvam a ampliação dos 
serviços e a racionalização dos sistemas existentes, obtendo-se o maior 
benefício ao menor custo, aliado ao desafio de oferecimento de serviço público 
de saneamento compatível. 
 
 

OBJETIVOS E PRIORIDADES 
 
O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB tem por objetivo apresentar 
o diagnóstico do saneamento básico no território do município e definir o 
planejamento para o setor2. 
 
Destina-se a formular as linhas de ações estruturantes e operacionais 
referentes ao Saneamento Ambiental, especificamente no que se refere ao 
abastecimento de água em quantidade e qualidade, a coleta, tratamento e 
disposição final adequada dos resíduos líquidos, sólidos e gasosos, bem como 
a drenagem das águas pluviais. 
 
O trabalho abrange a sede municipal, o distrito administrativo de Papagaios 
Novos e 03 (três) pequenas localidades do município selecionadas pela 
Prefeitura Municipal: Santa Bárbara de Cima, Vila Lago e Pinheiral de Baixo, 
para serem objeto de estudo neste plano. 
 
O PMSB contém a definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo 
prazo para a universalização do acesso da população aos serviços de 
saneamento, bem como os programas, projetos e ações necessárias para seu 
atendimento, nos termos da Lei 11.445/2007 – Lei do Saneamento. 

                                                 
1 Data de início da concessão (atuação) da sanepar no município. 
2 Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, 

anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. (Lei N° 11.445/2007, era. 19, § 4°). 
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METODOLOGIA 
 
O Plano Municipal de Saneamento foi elaborado a partir de uma instância 
deliberativa de caráter popular, no qual a opinião da população somou-se ao 
conhecimento e planejamento técnico da concessionária de serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, no sentido de retratar 
interesses de forma precisa e responder demandas relevantes da comunidade 
envolvida. 
 
A metodologia utilizada partiu do levantamento de dados cadastrais da 
concessionária, da realização de reuniões técnicas com a equipe da Prefeitura 
Municipal, da realização de pesquisas de campo para a atualização de 
informações e dados, associadas às reuniões com moradores e representantes 
de entidades da sociedade civil local, visando a apresentação e discussão das 
propostas e dos resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do trabalho. 
 
O processo de elaboração do Plano, ao envolver a mobilização e participação 
de técnicos locais, principalmente os do Poder Público Municipal e de 
instituições estaduais, representa a oportunidade inicial para a integração intra 
e interinstitucional, bem como para o diálogo e engajamento da sociedade civil 
organizada. 
 
O Plano contempla, numa perspectiva integrada, a avaliação quali-quantitativa 
dos recursos hídricos e o licenciamento ambiental das atividades específicas – 
água, esgoto, entre outros, para o distrito administrativo, e para as referidas 
localidades na área rural (aproximadamente 30.000 habitantes), ações locais 
de abastecimento de água, considerando, além da sustentabilidade ambiental, 
a sustentabilidade administrativa, financeira e operacional dos serviços e a 
utilização de tecnologias apropriadas. 
 
Assim, a partir do conjunto de elementos de informação, diagnóstico, definição 
de objetivos, metas e instrumentos, programas, execução, avaliação e controle 
social, foi possível construir o planejamento e a execução das ações de 
Saneamento no âmbito territorial do município de Palmeira e submete-la à 
apreciação da sociedade civil. 
 
Desse Modo, o produto materializado pelo relatório do PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA é de grande utilidade para o 
planejamento e gestão dos serviços locais de saneamento ambiental, se 
constituindo em um norteador das ações a serem implantadas. 
 
Importante destacar que se prevê a continuidade, avaliação e complementação 
permanente do presente Plano, na medida em que este é concebido como 
processo de planejamento e não como um documento que se finaliza nos 
limites de um relatório conclusivo. 
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Desdobramentos a serem propostos, ações pontuais, emergenciais, bem como 
outros estudos complementares deverão ser executados e submetidos à 
análise conjunta de todos os envolvidos, para que observados os princípios 
norteadores da elaboração original do Plano não interrompa ou altere em 
demasia o processo planejamento pactuado. 
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CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA 
 

Dados Gerais:3 

 
Com a Construção do Caminho de Viamão, no Século XVIII, muitos povoados 
foram surgindo na região dos Campos Gerais. Com o povoamento definido 
chegam os imigrantes. Os russos-alemães em 1878, os poloneses em 1888 e 
os italianos em 1890 liderados por Giovani Rossi, sendo que estes últimos 
formaram a primeira Colônia anarquista da América, a Colônia Cecília. E, em 
1951, chegaram os alemães menonitas que fundaram a Colônia Witmarsum e 
a Cooperativa Mista Agropecuária Witmarsum Ltda produtora de leite e 
derivados, e de frangos com a marca Cancela. Criado através da Lei Estadual 
nº 238, de 09 de novembro de 1897, e instalado na mesma data, foi 
desmembrado de Ponta Grossa.  
 
 

Evolução Populacional4 

 
 

PALMEIRA 1.980 1.991 1.996 2.000 2010 * 2043 ** 

POPULAÇÃO URBANA 11.672 14.878 15.913 17.268 19.376 38.021 

TAXA DE CRESCIMENTO GEOM. POPULACIONAL (%) 0,54 1,10 n.d. -0,48 1,16 n.d. 

POPULAÇÃO RURAL 12.563 14.168 14.107 13.579 12.749 n.d. 

TAXA DE CRESCIMENTO GEOM. POPULACIONAL (%) 0,54 1,10 n.d. -0,48 -0,63 n.d. 

TOTAL 24.235 29.046 30.020 30.847 32.125 n.d. 

TAXA DE CRESCIMENTO GEOM. POPULACIONAL (%) 1,92 1,66 n.d. 0,68 0,41 n.d. 

IDH-M n.d. 0,698 n.d. 0,763 n.d. n.d. 

FONTE - IPARDES - BASE DE DADOS -PR       

* FONTE: CENSO IBGE/2010 

** PROJEÇÃO POPULACIONAL 

  

Distâncias dos Principais Pontos5 

 
da Capital: 85 km 
do Porto de Paranaguá: 176 km 
do Aeroporto mais próximo: 51 km (Ponta Grossa) 
 
 

                                                 
3 Disponível em  http://www.paranacidade.org.br/municipios, acesso em 14/02/2011.  
4 Dados disponíveis em www.ipardes.gov.br, acesso em 14/02/2011. 
5 Dados disponíveis em www.ipardes.gov.br, acesso em 14/02/2011 

http://www.portalpublico.com.br/pmborrazopolis
http://www.ipardes.gov.br/
http://www.ipardes.gov.br/
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Dados Geográficos6 

 
Área: 1449,608 km2 
Altitude: 864 metros 
Latitude: 25° 25' 02'' Sul 
Longitude: 49° 59' 57'' W-GR 
 

Clima7 

 
Clima Subtropical Úmido Mesotérmico, verões quentes com tendência de 
concentração das chuvas (temperatura média superior a 22° C), invernos com 
geadas pouco freqüentes (temperatura média inferior a 18° C), sem estação 
seca definida. 

Aspectos Econômicos8 

 
Participação no PIB Municipal: 
Agropecuária: 30,75 % 
Indústria: 21,67 % 
Serviços: 47,57 % 
 
Produto Interno Bruto: US$ 73.668.404,60 
PIB per capita: US$ 2.498,08 
População Economicamente Ativa: 17.270 hab 
 
Principais Repasses Tributários: 
ICMS, IPVA, Fundo de Exportação e Royalties de Petróleo.  
 
Principais Produtos Agrosilvopastoris: 
Soja Safra Normal 
Milho 
Leite 
Aves de Corte 
Fruticultura 
 
Indústria Dominante: 
Metal Mecânico 
Produtos Alimentares 
Papel e Papelão 
Madeira 

                                                 
6 Dados disponíveis em www.ipardes.gov.br, acesso em 14/02/2011 
7 Dados disponíveis em www.ipardes.gov.br, acesso em 14/02/2011 
8 Dados disponíveis em www.ipardes.gov.br, acesso em 14/02/2011 

http://www.ipardes.gov.br/
http://www.ipardes.gov.br/
http://www.ipardes.gov.br/
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Mapa do Município de Palmeira 
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DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE 
PALMEIRA 

Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 

Informações Gerais 

 
O município de Palmeira atua no setor por meio de delegação da prestação 
dos serviços de água e esgoto, sendo que desde 1973 os serviços de 
abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgotos sanitários são 
prestados pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, por meio 
de Contrato de Concessão de Serviços Públicos. 
 
O abastecimento público de água tem sido prestado de maneira satisfatória à 
população em todas as regiões urbanas do município, dentro dos padrões de 
qualidade e potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 
 
No que se refere ao abastecimento das comunidades isoladas, algumas 
localidades são abastecidas por sistemas próprios (poços, captação superficial 
– minas, etc.), sendo operadas diretamente pelas próprias comunidades, sem a 
intervenção da concessionária que opera o sistema urbano. 

Descrição do Sistema de Abastecimento de Água Existente 

 
O sistema de abastecimento de água do município de Palmeira é composto 
por: 
 
SEDE MUNICIPAL / COLÔNIA QUERO QUERO 
 
CAPTAÇÃO 
 
O atual manancial para abastecimento de água é o Rio Pugas. A sede 
municipal conta também com captação através de um poço tubular profundo. 
 
A vazão total de captação é de 180 m3/h, suficiente para o abastecimento da 
população de 20.492 habitantes até o ano 2014. 
 
ADUÇÃO 
 
A água bruta captada do Rio Pugas é recalcada através de estação elevatória 
e transportada por uma tubulação, denominada adutora, até a estação de 
tratamento de água. A água bruta captada do poço tubular profundo é 
recalcada através de estação elevatória e transportada por uma tubulação, 
denominada adutora, até um sistema de filtros para redução do teor de ferro 
natural. 
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TRATAMENTO 
 
O sistema de tratamento é composto por uma estação de tratamento de água - 
com capacidade total de 150 m3/h, e de um sistema de filtros exclusivo para o 
poço com capacidade de 30m³/h, suficientes para o abastecimento da 
população de 20.492 habitantes até o ano 2014. 
 
A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende 
aos parâmetros estabelecidos pela portaria 2914/11 do Ministério da Saúde. 
 
RESERVAÇÃO 
 
O sistema de reservação é composto por cinco reservatórios com capacidade 
total de 900 m³, suficiente para a demanda atual. 

 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
 
A rede de distribuição de água é composta por 115.010 metros de tubulações 
que atendem as condições atuais de demanda.  

 
LIGAÇÕES 
 
O sistema de abastecimento de água é conta com 6.658 ligações, todas com 
hidrômetro. O sistema abastece ainda a comunidade de Quero-Quero, com 119 
ligações, todas com hidrômetro. 
 
DISTRITOS ADMINISTRATIVOS 
 
PAPAGAIOS NOVOS 
 
CAPTAÇÃO 
 
O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo. 
 
A vazão total de captação é de 54 m3/h, suficiente para o abastecimento da 
população de 1.164 habitantes até o ano 2044.  
 
ADUÇÃO 
 
A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada através de estação 
elevatória e transportada por uma tubulação, denominada adutora, até um 
sistema de filtros para redução do teor de ferro natural. A adutora existente 
possui capacidade de 20m3/h, e é suficiente para atender a demanda até 2044. 
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TRATAMENTO 
 
O sistema de tratamento é composto por um filtro de pressão com capacidade 
de 10m³/h, suficiente para o abastecimento da população de 706 habitantes até 
o ano 2025, porém existe outro filtro de pressão disponível e de mesma 
capacidade suficiente para a ampliação da capacidade de tratamento até 2044.   
 
A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende 
aos parâmetros estabelecidos pela portaria 2914/11 do Ministério da Saúde. 
 
RESERVAÇÃO 
 
O sistema de reservação é composto por dois reservatórios com capacidade 
total de 45 m3, suficiente para a demanda até 2044. 

 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
 
A rede de distribuição de água é composta por 19.957 metros de tubulações 
que atendem as condições atuais de demanda. 

 
LIGAÇÕES 
 
O sistema de abastecimento de água é conta com 199 ligações, todas com 
hidrômetro. 
 
COMUNIDADES ISOLADAS 
 
As comunidades isoladas não interligadas ao sistema da sede urbana ou 
distritos administrativos são operadas e mantidas diretamente pelo município 
com o apoio da comunidade local, sem a intervenção de prestadoras de 
serviço. 
 
VILA LAGO 
 
CAPTAÇÃO 
 
O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo. 
 
A vazão total de captação é de 108 m3/h, suficiente para o abastecimento da 
população de 357 habitantes até o ano 2044. 
  
ADUÇÃO 
 
A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada através de estação 
elevatória e transportada por uma tubulação, denominada adutora, até o 
reservatório de distribuição. A adutora existente possui capacidade de 20m3/h, 
e é suficiente para atender a demanda até 2044. 
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TRATAMENTO 
 
O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples 
com capacidade de 5,4m³/h, suficiente para o abastecimento da população de 
357 habitantes até o ano 2044. 
 
A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende 
aos parâmetros estabelecidos pela portaria 2914/11 do Ministério da Saúde. 
 
RESERVAÇÃO 
 
O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade total 
de 10 m³, suficiente para a demanda até 2044. 

 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
 
A rede de distribuição de água é composta por 4.448 metros de tubulações que 
atendem as condições atuais de demanda. 

 
LIGAÇÕES 
 
O sistema de abastecimento de água é conta com 76 ligações, todas com 
hidrômetro. 
 
SANTA BÁRBARA DE CIMA 
 
CAPTAÇÃO 
 
O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo. 
 
A vazão total de captação é de 160 m³/h, suficiente para o abastecimento da 
população de 400 habitantes até o ano 2044.  
 
ADUÇÃO 
 
A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada através de estação 
elevatória e transportada por uma tubulação, denominada adutora, até o 
reservatório de distribuição. 
 
TRATAMENTO 
 
O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples 
com capacidade de 6,6m³/h, suficiente para o abastecimento da população de 
400 habitantes até o ano 2044. 
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A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende 
aos parâmetros estabelecidos pela portaria 2914/11 do Ministério da Saúde. 
 
RESERVAÇÃO 
 
O sistema de reservação é composto por três reservatórios com capacidade 
total de 55 m³, suficiente para a demanda. 

 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
 
A rede de distribuição de água é composta por 16.749 metros de tubulações 
que atendem as condições atuais de demanda. 

 
LIGAÇÕES 
 
O sistema de abastecimento de água é conta com 166 ligações, todas com 
hidrômetro. 
 
PINHEIRAL DE BAIXO 
 
CAPTAÇÃO 
 
O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo. 
 
A vazão total de captação é de 220 m³/h, suficiente para o abastecimento da 
população de 297 habitantes até o ano 2044. 
 
ADUÇÃO 
 
A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada através de estação 
elevatória e transportada por uma tubulação, denominada adutora, até o 
reservatório de distribuição. 
 
TRATAMENTO 
 
O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples 
com capacidade de 11 m³/h, suficiente para o abastecimento da população de 
297 habitantes até o ano 2044. 
 
A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende 
aos parâmetros estabelecidos pela portaria 2914/11 do Ministério da Saúde. 
 
RESERVAÇÃO 
 
O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade total 
de 15 m³, suficiente para a demanda atual. 
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REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
 
A rede de distribuição de água é composta por 6.584 metros de tubulações que 
atendem as condições atuais de demanda. 

 
LIGAÇÕES 
 
O sistema de abastecimento de água é conta com 63 ligações, todas com 
hidrômetro. 
 
Além das comunidades isoladas já nominadas anteriormente, existem ainda 
outras comunidades isoladas situadas na zona rural do município, de menor 
porte, não interligadas ao sistema da sede urbana ou distritos administrativos, 
as quais são operadas e mantidas diretamente pelo município com o apoio da 
comunidade local, sem a intervenção de prestadoras de serviço. 

Índice de Atendimento do Sistema de Abastecimento de Água 

 
O sistema de abastecimento de água de Palmeira atende a 100% da 
população urbana do município9 com disponibilidade de rede de distribuição de 
água. 

Investimentos Realizados no Sistema de Abastecimento de Água 

 
Durante o período compreendido entre 1993 e novembro 2013, foram 
realizados investimentos na ordem de R$ 6.137.615,36 (seis milhões cento e 
trinta e sete mil seiscentos e quinze reais e trinta e seis centavos). 10 

Diagnóstico e Necessidades de Investimentos para Atendimento de 
Demanda Populacional Futura 

 
SEDE MUNICIPAL 
 
CAPTAÇÃO 
 
Está projetada pela SANEPAR a operacionalização de nova captação 
superficial às margens do rio do Salto com vistas a ampliar o horizonte de 
abastecimento até 2044. 
 
ADUÇÃO 
Também está previsto no projeto da SANEPAR o assentamento de nova 
adutora de água bruta para conduzir a água captada no rio do Salto até a nova 
ETA a ser erigida com vistas a ampliar o horizonte de abastecimento até 2044. 

                                                 
9 Percentual calculado a partir do Índice de Atendimento por Rede de Distribuição de Água – IARDA, 

fonte SIS WEB Sanepar, referência novembro/2013. 
10 Fonte: relatório do Sistema Contábil da Sanepar disponível no sistema SIS WEB, ref. 11/2013. 
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TRATAMENTO 
 
Para efetuar o tratamento da água aduzida do rio do Salto, foi previsto no 
projeto a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) com 
capacidade para 270 m³/h com vistas a ampliar o horizonte de abastecimento 
até 2044. 
 
RESERVAÇÃO 
 
Há necessidade de se ampliar a capacidade de reservação. Para tanto, está 
prevista a construção de um reservatório de água tratada com capacidade para 
1000m³, com vistas a ampliar o horizonte de abastecimento até 2022, ano em 
que será feita nova ampliação (900m³) com horizonte até 2044. 
 
DISTRIBUIÇÃO 
 
Há necessidade de proceder adequações no sistema de distribuição, de modo 
a garantir a continuidade da qualidade da água distribuída. 

Investimentos em Andamento no Sistema de Abastecimento de 
Água 

 
LOCALIDADES RURAIS 
 

 R$ 1.277.777,78 (um milhão, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e 
setenta e sete reais e setenta e oito centavos) Recurso PAC-FUNASA / 
SANEAMENTO URBANO: compreende a implantação de Sistema de 
Abastecimento de Água nas localidades rurais de Rincão do Cocho, 
Correias, Guarauninhas, Pugas de Baixo, Pugas de Cima, Faxinal dos 
Mineiros, Pinheiral de Cima e Volta Grande. 

Investimentos Previstos no Sistema de Abastecimento de Água 

 
SEDE MUNICIPAL 
 
Para garantir a continuidade e qualidade nos serviços de abastecimento de 
água do Município, serão necessários ainda os seguintes investimentos, 
conforme o cronograma descrito a seguir: 
 
2015 / 2016: 

 Execução de obras de adequações necessárias na captação existente, 
ampliação da capacidade de tratamento (total 270 m³/h), nova captação 
(162 m³/h) e reservação (1.000m3). Valor estimado: R$ 9.867.800,00 
(nove milhões, oitocentos e sessenta e sete mil e oitocentos reais). 

Nota: Com fonte de recursos assegurados pela oeradora junto ao BNDES Debêntures. 
2017: 
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 Execução de obras para adequação do Sistema de Distribuição de Água 
tratada, de modo a garantir sua qualidade.  Extensão estimada: 10.000 
m. Valor estimado: R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil Reais). 

Nota: Com fonte de recursos assegurados pela oeradora  junto ao BNDES Debêntures. 

2019: 

 Desenvolvimento de projeto de engenharia e projetos complementares 
para ampliação da reservação (900m3). Valor estimado: R$ 30.000,00 
(trinta mil reais). 

Nota: sem fonte de recurso definida para este ano. 

 

2021:  

 Execução de obra para ampliação da reservação (900m3). Valor 
estimado: R$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais). 

Nota: sem fonte de recurso definida para este ano. 

Descrição do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente 

 
O sistema de esgoto sanitário do Município de Palmeira é composto por: 
 
SEDE MUNICIPAL 
 
LIGAÇÕES 
 
O sistema de coleta de esgotos sanitários conta com 6.188 ligações. 
 
REDE COLETORA 
 
A rede coletora de esgotos sanitários é composta por 95.624 metros de 
tubulações que atendem os bairros da zona urbana. 
 
INTERCEPTORES 
 
Os interceptores de esgoto são compostos por 11.680 metros de tubulações. 
 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS SANITÁRIOS 
 
O sistema de esgoto sanitário conta com uma estação elevatória e com uma 
extensão de linhas de recalque de 1.750 metros. 
 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS 
 
O sistema de tratamento de esgoto é composto por uma estação de tratamento 
com capacidade total de 252 m³/h, suficiente para atender a população 
estimada de 28.262 habitantes em 2044. 
A qualidade do esgoto tratado atende aos parâmetros estabelecidos pela 
licença de operação nº 16.177 concedida pelo Instituto Ambiental do Paraná. 
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COMUNIDADES ISOLADAS 
 
Tem sido adotada, até o momento, a solução individual de esgotamento 
sanitário para as localidades isoladas, em conformidade com as Normas 
Técnicas brasileiras. 
 
Importante destacar que a opção pelo sistema individual de tratamento até o 
momento foi adotada em razão da inviabilidade técnico-econômica e ambiental 
para implantação de sistemas públicos de coleta e tratamento em localidades 
com população inferior a 5.000 (cinco mil) habitantes, conforme diretriz 
estratégica da concessionária prestadora de serviços, conjugado com o fator 
de condições de permeabilidade favorável do solo da região para a adoção de 
sistemas individuais. 

Índice de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 
O sistema de esgotamento sanitário de Palmeira atende a 93,08%11 da 
população com coletora de esgoto. 

Investimentos Realizados no Sistema de Esgotamento Sanitário 

 
Durante o período compreendido entre 1993 e novembro de 2013, foram 
realizados investimentos na ordem de R$ 7.148.933,97 (sete milhões cento e 
quarenta e oito mil novecentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos). 
12 
 
Dentre os investimentos já realizados no sistema de esgotamento sanitário, 
destaca-se a implantação da Estação de Tratamento Forquilha com 
capacidade de tratamento de 252 m³/h; Estação Elevatória de Esgotos EEE-01; 
1.118m de Linha de Recalque; e 4.637,40m de interceptores. O valor total 
investido na obra, concluída no ano de 2007, foi de R$ 2.422.572,02. 

Investimentos em andamento no Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

 R$ 3.333.333,33 (três milhões, trezentos e trinta e três mil, trezentos e 
trinta e três reais e trinta e três centavos) PAC – FUNASA / 
SANEAMENTO URBANO: compreende a ampliação e adequações 
necessárias do Sistema de Esgotamento Sanitário, com a substituição 
de redes e interceptores em manilha de barro e a implantação de rede 
coletora de esgotos no Distrito Industrial, Becos Bugay e Passoni, Vila 
Rural, prolongamento da rua Jesuíno Marcondes, Loteamento Bela Vista 
e Colônia Francesa, onde também será implantada uma Estação 
Elevatória de Esgotos, além de redes esparsas. 

 

                                                 
11 Percentual calculado a partir do Índice de Atendimento por Rede Coletora de Esgotos – IARCE, fonte 

SIS WEB Sanepar, referência novembro/2013. 
12 Fonte: relatório do Sistema Contábil da Sanepar disponível no sistema SIS WEB, ref. 01/2013. 
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Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 
O Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) tem 

como objetivo atender a Lei Estadual nº. 12.493 de 22 de janeiro de 1999, que 
estabeleceu princípios, procedimentos, normas e critérios referente à geração, 
acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos 
sólidos no Estado do Paraná, visando o controle da poluição, da contaminação 
e a minimização de seus impactos ambientais. 

O PGIRS do município de Palmeira descreve um panorama da situação 
atual, detalhando os tipos de resíduos gerados no município, a forma de coleta, 
transporte e destinação final. Esse diagnóstico fundamenta o plano de ações 
que será apresentado ao final do plano e mostrará as alternativas de 
compatibilização, metas, estratégias, programas e projetos, além dos objetivos 
e instrumentos para a implementação do PGIRS. 

Dessa forma, esse estudo estabelecerá metas e indicará soluções de 
curto, médio e longos prazos, com horizonte de planejamento compatível com 
seus programas e projetos, devendo ser de caráter dinâmico, de modo a 
permitir a sua atualização, articulando-se com os planejamentos setoriais e 
regionais e definindo indicadores que permitam sua avaliação contínua. 

O Diagnóstico geral do Município já está contemplado no início deste 
documento. 

A versão completa do PGIRS fará parte dos ANEXOS deste Plano 
 

Figura 3 – Mapa  do Perímetro Urbano do Município de Palmeira. 

 

1- Resíduos Sólidos Urbanos 
O município de Palmeira gerou uma média de aproximadamente 450 

ton/mês de resíduos sólidos urbanos no ano de 2011 e uma média de 
aproximadamente 470 ton/mês no ano de 2012. Para o ano de 2013 manteve-
se a média de 470 ton/mês.  

O município gerou no ano de 2013 uma média de 260 kg/mês de 
resíduos de saúde. Os resíduos são coletados e transportados pela Ponta 
Grossa Ambiental Ltda até a sua unidade no município de Ponta Grossa-PR 
para passagem pelo processo de autoclavagem para posterior destinação final. 

A coleta dos resíduos urbanos domiciliares do município é realizada por 
um caminhão compactador terceirizado que percorrem toda a área urbana 
através de uma logística de coleta nos bairros pré-estabelecida e algumas 
localidades rurais (Witmarsun, Lago, Papagaios Novos, Colônia Maciel, Vilinha, 
e Vieiras).  
Existe também, coleta de material reciclável porta a porta em todo o perímetro 
urbano, através de caminhão baú, sendo coletado uma média de 25 ton/mês 
de material, que é encaminhado para a Associação de Recicladores(as) Nossa 
Senhora do Rocio, onde é triado e comercializado pela própria entidade. O 
Município, através de um termo de cessão de uso, disponibiliza o local para 
reciclagem, com esteira e prensas e com apoio de um caminhão com 
motorista.  
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2- Histórico de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Nos anos de 2007 e 2008 a coleta de materiais recicláveis era feita 

através de carretinhas acopladas ao caminhão compactador, neste caso a 
eficiência da coleta era reduzida devido à falta de conhecimento e capacitação 
dos agentes coletores e também pela dificuldade dos mesmos em identificar 
quais recipientes continham os diferentes tipos de materiais. 

No início do ano de 2009 as carretinhas foram retiradas dos caminhões 
compactadores e um caminhão tipo caçamba passou a percorrer um roteiro 
para coleta apenas de materiais recicláveis.  

A coleta de recicláveis era feita uma vez por semana em cada bairro no 
período da manhã em dias diferentes da coleta de orgânicos. 

Após a coleta e quando a capacidade de armazenamento do caminhão 
era atingida, até o início do ano de 2009 era realizado o transbordo dos 
resíduos na garagem da prefeitura de Palmeira para que os mesmos 
pudessem seguir para destinação final. Ao final de cada dia, a empresa 
contratada para dar a destinação final aos resíduos fazendo o transbordo para  
município de Ponta Grossa-PR, distante 50 km.  

A partir de maio de 2009, com o início da operação do novo aterro 
sanitário de Palmeira, foi desativado a primeira área de transbordo, e começou-
se a operar uma nova área de transbordo.  

Palmeira possui aterro sanitário Licenciado pelos órgãos ambientais e 
com Licença de Operação nº 18.408.  

Até o dia 16 de outubro de 2012, toda a logística dos resíduos era 
executada pela prefeitura. A partir desta data o serviço foi terceirizado e todo o 
serviço de coleta de resíduos sólidos domésticos composto por orgânicos, 
rejeitos e recicláveis, bem como a operação do aterro sanitário passaram a ser 
executados pela empresa ZERO RESÍDUOS, de Ponta Grossa, ganhadora da 
concorrência. 
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 Figura 04 – Aterro Sanitário do município de Palmeira-PR  

 

 

 
Figura 05 – Galpão com a esteira para a segregação dos resíduos recicláveis 
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3- PROPOSTAS DE AÇÃO 
 
3.1 Resíduos Sólidos Urbanos: 
3.1.1 Aperfeiçoar a Utilização do Aterro Sanitário;  
3.1.2 Caracterização dos resíduos; 
3.1.3 Propor compostagem. 
 
3.2 Resíduos Recicláveis 
 
- Caminhão da coleta seletiva passar 2 duas vezes por semana; 
- Adequar área de reciclagem; 
- Criação de Lixeiras de Coleta Seletiva; 
- Estabelecimento de locais de coleta de recicláveis na área rural; 
- Criação de plano de controle dos resíduos recicláveis. 
  

3.3 Resíduos Especiais 
 
- Estabelecimento de locais de coleta em área urbana e rural; 

- Escolas na área urbana e rural 
- Estabelecimento de coleta seletiva; 
- Estabelecimento de programa de destinação final (propor transporte externo);  
- Exigir e fiscalizar o cumprimento da Lei Federal 12.305/2010 no que trata da 
Logística Reversa; 
 

3.4 Resíduos de Poda e Construção Civil 
 
- Estabelecimento de local regularizado para a destinação final;  
- Criação de metodologia para coleta, transporte e destinação final; 
- Propor usina de processamento. 
 

3.5 Resíduos Industriais 
 - Proposta de envio do inventário de resíduos sólidos dos grandes geradores 
para a prefeitura.  
- Proposta de criação de formulário informativo de geração de resíduos para 
pequenos e médios geradores e comercial; 
 -A destinação final de resíduos industriais é de responsabilidade do gerador, 
conforme lei específica; 
 

3.6 Educação Ambiental 
- Fazer uma campanha de educação ambiental para que toda a população 
tenha a consciência de que conservar o meio ambiente é necessário para o 
bem estar da cidade e do Planeta. 
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OBJETIVOS E METAS PARA O SANEAMENTO BÁSICO NO 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 
Objetivo 
Universalização13 do acesso da população ao sistema de abastecimento de 
água público, de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio 
ambiente. 
 
Metas 
 
Meta Geral 
Manter o atendimento de 100% da população urbana do município com água 
tratada. 
 
Metas Específicas 
 
Qualidade 
Manter o atendimento à Portaria N° 2914/2011 do Ministério da Saúde. 
 
Continuidade 
Manter o fornecimento de água de maneira contínua à população, restringindo 
os casos de intermitência no abastecimento apenas às situações de necessária 
manutenção corretiva ou preventiva do sistema. 
 
Uso racional da água 
Implantar, em conjunto com a sociedade civil, Programa de Educação 
Socioambiental 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 e estaduais e sociedade civil, 
Programa de Conservação dos Mananciais de Abastecimento atuais e futuros. 
 
Programas, Projetos e Ações 
 
Universalização Acesso da População Urbana: Período 2014 – 2044 
A manutenção da meta de atendimento de 100% da população urbana com 
disponibilidade de água tratada será garantida por meio de investimentos no 
Programa de Ampliação de Rede, da prestadora de serviços. 
 

                                                 
13 Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento 

básico. (Lei 11.445/2007, Art. 3°, inciso III). 
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Qualidade do Produto: Período 2014 – 2044 
A aferição da qualidade da água distribuída será realizada por meio de análise 
da amostra de água coletada em pontos da rede de distribuição existente, 
conforme determinam a Portaria N° 2914/2011 e a Resolução CONAMA 
357/2005, sendo que os resultados continuarão a serem impressos nas faturas 
das contas de água entregues à população. 
 
Continuidade do Abastecimento: Período 2014 – 2044: 
A garantia da continuidade de abastecimento se dará por meio de programa de 
manutenção preventiva e corretiva, que serão informadas à população pela 
mídia local. 
 
Uso Racional da Água: Período 2014 – 2044 
Visando incentivar o uso racional da água, serão implementadas ações de 
Programa de Educação Socioambiental com base na metodologia adotada pela 
prestadora de serviços de abastecimento de água e de esgoto, em parceria 
com a Prefeitura local e a sociedade civil. 
 
Conservação de Mananciais: Período 2014 – 2044 
A partir da realização do estudo dos aspectos e necessidades qualitativas e 
quantitativas das bacias de mananciais atuais e de potencial futuro, será 
implementado Programa de Conservação de Mananciais, visando a garantia da 
qualidade e disponibilidade de água para a população atual e futura de 
Palmeira. O referido programa será concebido, implementado e gerenciado de 
forma integrada com os Comitês de Bacia, organismos municipais e estaduais 
e sociedade civil. 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Objetivo 

Universalização14 do acesso da população ao sistema de Esgotamento 
Sanitário, de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente, 
mediante consulta prévia à população a ser beneficiada. 
 
A consulta prévia à população somente será dispensada nas áreas localizadas 
nas bacias hidrográficas de manancial de abastecimento público, nas quais a 
implantação do sistema público de coleta e tratamento de esgoto destinar-se-á 
conservação ambiental do manancial. 

Metas 

No caso de adoção e/ou permanência da utilização da solução individual de 
tratamento de esgotos, a população receberá orientação técnica acerca dos 
métodos construtivos, dimensionamento, operação e manutenção do sistema 
de tratamento individual de esgotos sanitários, por meio de material informativo 

                                                 
14 Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento 

básico. (Lei 11.445/2007, Art. 3°, inciso III). 
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a ser distribuído pela prestadora de serviços de água e esgotos sanitários em 
conjunto com a Prefeitura Municipal e Sociedade Civil. 
 
Em função do resultado da consulta popular à implantação do sistema público 
de coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, as metas 
progressivas de implantação da infra-estrutura serão definidas, observada a 
sustentabilidade econômica e financeira do sistema15, conforme indicado a 
seguir: 
 

 Atingir em 95% o índice de atendimento com rede coletora de esgoto – 
IARCE – para a população urbana da sede municipal até o ano 2015; 

 Manter em 95% o índice de atendimento com rede coletora de esgoto – 
IARCE – para a população urbana da sede municipal até o ano 2044; 

Programas, Projetos e Ações 

 
Sistema Individual de Tratamento de Esgotos Sanitários 
Universalização do Acesso à Solução Individual de Tratamento: Período 
2014 – 2044 
Manter programa permanente de orientação técnica acerca dos métodos 
construtivos, dimensionamento, operação e manutenção do sistema, em 
parceria com a Prefeitura Municipal e Sociedade Civil. 
 
Sistema Público de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Esgotos 
Sanitários 
 
Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2014 – 2015 
Executar as obras previstas na programação de investimentos. 
 
Programa de Educação Socioambiental: Período 2014 – 2044 
Implantar concomitante com a execução das obras e, posteriormente, manter 
como programa permanente o Programa se Ligue na Rede, com o objetivo de 
orientar a população quanto à necessidade do uso correto da rede coletora de 
esgotos. 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
O quadro a seguir demonstra o Plano de Contingência a ser adotado em 
situações emergenciais e de risco que venham a ocorrer durante a operação 
do sistema municipal de limpeza e destinação final de resíduos sólidos 
urbanos: 
 
Fonte: Prefeitura Municipal de Palmeira – Ref: dezembro/2011 
 
 *SMO – Secretaria Municipal de Obras; 
*SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Florestal. 

                                                 
15 Conforme disposição prevista no art. 29, caput, da Lei n° 11.445/2007 – Lei do Saneamento. 
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Ocorrência Origem Plano de Contingência 

1. VARRIÇÃO. 
 
1.1. Paralisações do 
sistema de varrição 

Greve geral na Companhia 
de Serviços e Urbanização 
de Palmeira 

Acionar os funcionários da 
SMO* para efetuarem a 
limpeza dos pontos mais 
críticos, bem como pontos 
de ônibus e lixeiras. 
Realizar campanha de 
comunicação visando 
mobilizar a sociedade para 
manter a cidade limpa. 

Greve geral da Companhia 
de Serviços e Urbanização 
de Palmeira e da Prefeitura 
Municipal 

Contratação de empresa 
especializada em caráter 
de emergência. 

2. COLETA DE 
RESÍDUOS 
 
2.1. Paralisação do Serviço 
de Coleta Domiciliar 

Greve geral na Companhia 
de Serviços e Urbanização 
de Palmeira e/ou 
terceirizada. 

Acionar os caminhões de 
coleta da Companhia de 
Serviços e Urbanização de 
Palmeira e da SMO para 
execução de serviço. 

Greve geral da empresa 
terceirizada e da Prefeitura 
Municipal 

Contratação de empresa 
especializada em caráter 
de emergência. 

2.2. Paralisação das 
Coletas Seletiva. 

Greve geral Acionar os caminhões da 
coleta da Companhia de 
Serviços e Urbanização de 
Palmeira. 

2.3. Resíduos de serviços 
de saúde. 

Greve geral na 
Terceirizada 

Celebrar contrato 
emergencial com empresa 
especializada na coleta de 
resíduos. 

2.4. Paralisação da Coleta 
de Varrição 

Greve geral na Companhia 
de Serviços e Urbanização 
de Palmeira 

Acionar a equipe e 
estrutura operacional na 
SMO. 

Greve geral da Companhia 
de Serviços e Urbanização 
de Palmeira e da Prefeitura 
Municipal 

Contratação de empresa 
especializada em caráter 
de emergência. 

3. DESTINAÇÃO 
FINAL 
 
3.1 Paralisação Total do 
Aterro 

Greve Geral na 
Companhia de Serviços e 
Urbanização de Palmeira 

Acionar os caminhões de 
coleta da SMO. 
Contratação de empresa 
especializada em caráter 
de emergência. 

 Explosão/incêndio. 
Vazamento. 

Evacuação da área 
cumprindo os 
procedimentos internos de 
segurança. 
Acionamento dos 
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Bombeiros. 

3.2. Paralisação Parcial do 
Aterro. 

Ruptura de taludes. Reparos de taludes. 
 
 

3.3 Vazamento de 
chorume 

Excesso de chuvas. 
Problema Operacional. 

Contenção e remoção 
através de caminhão limpa 
fossa, e envio para 
Estação de tratamento de 
esgoto da SANEPAR. 

3.4. Destinação 
Inadequada de resíduos. 

Inoperância do sistema de 
gestão. 
Falta de fiscalização. 
Insuficiência de Informação 
à população sobre a 
destinação correta. 
Risco Ambiental-envio de 
material contaminante ou 
contaminado. 

Implementação de ações 
de adequação do sistema. 
Comunicação à Polícia 
Ambiental. 
Elaboração de cartilhas, 
propagandas na mídia (TV, 
Rádio, Jornais) para 
divulgação do sistema. 
Acionamento da equipe 
técnica da SMMA* e 
SMOV para diagnóstico e 
plano de remediação. 

4. PODAS E 
SUPRESSÕES DE 
VEGETAÇÃO DE PORTE 
ARBÓREO. 
 
4.1. Tombamentos em 
Massa de Árvores. 

Tempestades e ventos 
atípicos. 

Acionamento de Plano de 
emergência: 
Mobilização da equipe de 
plantão e Equipamentos. 
Acionamento da 
concessionária de Energia 
elétrica. 
Acionamento dos 
Bombeiros e Defesa Civil. 

4.2. Tombamentos 
esporádicos de árvores por 
acidente e condições 
fitossanitárias. 

Acidente de trânsito. 
Desenvolvimento de 
Patologias que 
comprometam o espécime. 

Acionamento de Plano de 
Emergência: 
Mobilização da equipe da 
Companhia de Serviços e 
Urbanização de Palmeira e 
Equipamentos. 
Acionamento da 
concessionária de Energia 
Elétrica. 
Acionamento dos 
Bombeiros e Defesa Civil. 

5. CAPINA E 
ROÇADA. 
 
5.1. Paralisação do serviço 
de Capina e Roçada 

Greve Geral. 
Problemas Contratuais. 
Problemas Trabalhistas. 

Acionamento da equipe da 
SMO para manutenção do 
serviço. 

 



___________________________________________________________________ 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

MUNICÍPIO DE PALMEIRA – PARANÁ 

______________________________________________________________________ 

GESTÃO MUNICIPAL 

2013 - 2016 

28 

DRENAGEM URBANA 

 
Deverá ser estabelecida uma equipe de manutenção que possa executar 

ações imediatas, de acordo com ocorrências previstas no Plano de 
Contingência abaixo descrito: 
 

1. Identificação de Alagamento Localizado 
 
Definição da causa da ocorrência:  Boca de lobo entupida, 
subdimensionamento da rede existente, deficiência da declividade da via 
publica, deficiência no engolimento das bocas de lobo. 
Definição da Ação:  Comunicação da ocorrência, imediata limpeza da 
área afetada e sua desobstrução, estudo e elaboração de projeto de 
redimensionamento e sua execução, sensibilização da população através de 
iniciativas de educação evitando o lançamento de lixo em vias publicas e nas 
captações. 
 
Inundação provocada pelo transbordamento de arroio 
 
Diagnóstico: o município possui dois córregos na área urbana. O Rio 
Forquilha com 3.500 m na área urbana e o Rio Monjolo com 5.500 m em área 
urbana. Quando os dois córregos se ajuntam, formam o Rio Capivari que 
percorre em torno de 800 m na área urbana em área com baixo índice de 
povoação. Os dois córregos formam no mapa abaixo uma figura em “V” 
invertido, com vários pequenas nascentes no entorno, fazendo com que a 
grande parte da cidade (centro) fique no meio dos dois córregos, e os maiores 
bairros fiquem bem próximos da margem direita do Rio Monjolo. Esta situação 
geográfica propicia o derramamento de grande quantidade de águas pluviais 
nos dois córregos. Este volume pode provocar inundações e outros transtornos 
se o sistema de drenagem não estiver funcionando de forma correta.. Os rios 
Forquilha e Monjolo apresentam várias áreas degradadas, com ocupações 
habitacionais irregulares, com construções dentro das áreas de APP e com 
depósito de lixo em vários pontos. Apesar de várias ações de recuperação da 
vegetação desenvolvidas nos últimos anos, há ainda vários pontos desprovidos 
de mata ciliar, o que propicia as invasões e os depósitos de lixo e entulhos em 
geral.  
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COOPAGRÍCOLA

PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

COLÉGIO ESTADUAL DOM ALBERTO

HOSPITAL DE CARIDADE

ESTÁDIO MUNICIPAL

CEMITÉRIO MUNICIPAL

RODOVIÁRIA

PRAÇA GETÚLIO VARGAS

Perímetro Urbano do 

Município de Palmeira

N

EW

S

Sistema de Projeção: UTM
Datum horizontal: SAD69
Meridiano Central: 51° W

Fonte: Prefeitura Palmeira, 2008

Elaboração: Emíl io Mercuri, 2009

Revisão Técnica: Envex

Perímetro Urbano

Arruamento

Localidades de Referência

Rede Hidrográfica

Legenda:

0.7 0 0.7 Km

Mapa Ilustrativo identificando 
o Perímetro Urbano no 

Município de Palmeira

597000

597000

598500

598500

600000

600000

601500

601500

603000

603000

7
1
8

5
0

0
0

7
1
8

5
0

0
0

7
1
8

6
5

0
0

7
1
8

6
5

0
0

7
1
8

8
0

0
0

7
1
8

8
0

0
0

7
1
8

9
5

0
0

7
1
8

9
5

0
0

 

Definição da causa da ocorrência: deficiência no dimensionamento da calha 
do arroio, assoreamento, estrangulamento, impermeabilização da bacia, 
ausência de mata ciliar. 
Definição da Ação: estudo e elaboração de projetos de redimensionamento e 
sua execução, estudo de controle de cheias, medidas para proteger a 
comunidade atingida, limpeza e desassoreamento, estudo da ocupação urbana 
e alteração de legislação de uso e ocupação, sensibilização da população 
através de iniciativas de educação evitando o lançamento de lixo em vias 
publicas, nas matas ciliares e nas captações, recuperação das matas ciliares e 
retirada de lixo e entulhos. 
 

2. Mau cheiro exalado pelas bocas de lobo 
 
Definição da causa da ocorrência: interligação não permitida de esgoto na 
rede de galerias de águas pluviais, lixo lançado nas bocas de lobo. 
Definição da Ação: Comunicação imediata aos órgãos competentes, limpeza 
da boca de lobo, interrupção imediata da interligação indevida, sensibilização 
da população através de iniciativas de educação evitando lançamento de lixo 
em vias publicas, nas matas ciliares e nas captações. 
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PLANO DE CONTINGÊNCIAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 
 
Quadro 1 - Sistema de Abastecimento de Água 

RISCOS POTENCIAIS ORIGEM PLANO DE CONTINGÊNCIAS 

1. Falta de água 
generalizada 

 

Interrupção na operação de captação de água “in natura”  em 
função de inundações, colapso de poços tubulares profundos,  
interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, 
etc., que concluam pela inoperância dos equipamentos 
eletromecânicos e/ou das estruturas. 

 
1. Rompimento de adutoras de água bruta e de água tratada, 

quando esta é a única ligação entre o sistema de 
produção e de distribuição, em função de: movimentação 
do solo (deslizamento, solapamento, recalque diferencial 
sob as estruturas de apoio ou ancoragem, etc.); 
transientes hidráulicos (sobrepressão interna); choque 
mecânico externo (obras), etc.  

 
1. Alteração da qualidade da água in natura em função da 

ocorrência de componentes orgânicos ou minerais acima 
do padrão estabelecido (areia, metais, sais minerais, 
agrotóxicos, coliformes, etc.) provenientes de lançamento 
de esgotos industriais, atividades agrícolas, pocilgas, e 
outros. 

 
2. Alteração da qualidade da água in natura em função do 

derramamento de cargas perigosas (tóxicos, óleos 
minerais e vegetais, combustíveis, etc.) decorrente de 
acidentes durante o transporte nos modais rodoviários e 
ferroviários. 

 

• Verificação e adequação de plano de ação às características da 
ocorrência. 
 
• Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa 
Civil. 
 
• Comunicação à Polícia e quando necessário abertura de boletim 
de ocorrência. 
 
• Interrupção da captação de água in natura em tempo hábil, 
quando do derramamento de produtos perigosos no manancial. 
 
• Comunicação à concessionária de energia elétrica. 
 
• Controle da água disponível em reservatórios de distribuição. 
 
• Adequação do processo de tratamento. 
 
• Reparo das unidades danificadas.  
 
• Implementação de rodízio de abastecimento (racionamento). 
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Quadro 1 - Sistema de Abastecimento de Água 

RISCOS POTENCIAIS ORIGEM PLANO DE CONTINGÊNCIAS 

1. Falta de água 
generalizada 

2. Interrupção na operação de tratamento de água em função 
de vazamento de cloro no estado gasoso, interrupção 
prolongada no fornecimento de energia elétrica, acidentes 
elétricos que venham a inutilizar os equipamentos 
eletromecânicos, comprometimento das edificações em 
decorrência da deterioração imperceptível das estruturas. 

 
3. Interrupção no abastecimento motivada por agentes 

externos (vandalismo). 

• Aplicação do procedimento de comunicação entre os órgãos que 
compõem o sistema de defesa civil. 
 
• Utilização de sistemas de geração autônoma de energia. 
 
• Mapeamento de fontes alternativas ou possíveis sistemas de 
abastecimento de água das localidades vizinhas, dimensionamento 
e transporte de água potável através de frota de caminhões pipa (+ 
usual para transporte de água). 

2. Falta de água parcial 
ou localizada 

• Deficiência de água nos mananciais em períodos de estiagem 
 
• Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nas 
instalações de produção de água 
 
• Interrupção no fornecimento de energia elétrica em setores de 
distribuição 
 
• Danos em equipamentos de estações elevatórias de água tratada 
 
• Danos em estruturas de reservatórios e elevatórias de água 
tratada 
 
• Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada 
 
• Ações por agentes externos (vandalismo) 
 
• Qualidade inadequada da água dos mananciais (atividades 
agropecuárias, lançamento de efluentes industriais e outros) 

• Verificação e adequação de plano de ação às características da 
ocorrência 
 
• Comunicação à população / instituições / autoridades 
 
• Comunicação à Polícia 
 
• Comunicação à concessionária de energia elétrica 
 
• Deslocamento de frota de caminhões tanque 
 
• Reparo das instalações danificadas 
 
• Transferência de água entre setores de abastecimento 
 
• Utilização de carvão ativado 
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Quadro 2 – Sistema de Esgotamento Sanitário  

RISCOS POTENCIAIS ORIGEM PLANO DE CONTINGÊNCIAS 

1. Paralisação da estação 
de tratamento de esgotos 

• Interrupção no fornecimento de energia 
elétrica nas instalações 
de tratamento 
• Danos em equipamentos eletromecânicos 
e/ou estruturas 
• Ações por agentes externos (vandalismo) 

• Comunicação à concessionária de energia elétrica 
• Comunicação aos órgãos de controle ambiental 
• Comunicação à Polícia 
• Instalação de equipamentos reserva 
• Reparo das instalações danificadas 
• Utilização de caminhões limpa fossa 
 

2. Vazamento de esgotos 
em estações elevatórias 

• Interrupção no fornecimento de energia 
elétrica nas instalações de bombeamento 
• Danos em equipamentos eletromecânicos 
e/ou estruturas 
• Ações por agentes externos (vandalismo) 
• Ligações irregulares 

• Comunicação à concessionária de energia elétrica 
• Comunicação aos órgãos de controle ambiental 
• Comunicação à Polícia 
• Instalação de equipamentos reserva 
• Reparo das instalações danificadas 
• Acionamento imediato das equipes de atendimento emergencial 
• Acionamento de sistema autônomo de geração de energia 

3. Rompimento de linhas 
de recalque, coletores 
tronco, interceptores e 
emissários 

• Desmoronamentos de taludes/paredes de 
canais 
• Erosões de fundos de vale 
• Rompimento de travessias 

• Comunicação aos órgãos de controle ambiental 
• Acionamento imediato das equipes de atendimento emergencial 
• Reparo das instalações danificadas 

4. Ocorrência de retorno de 
esgotos em imóveis 
 

• Lançamento indevido de águas pluviais em 
redes coletoras de esgotos 
• Obstruções em coletores de esgoto 

• Comunicação à vigilância sanitária 
• Acionamento das equipes de atendimento emergência 
• Execução dos trabalhos de limpeza 
• Reparo das instalações danificadas 
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DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA O 
SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA 

Diretrizes 

 
1. Garantir como medida profilática à saúde pública o acesso da população 

urbana ao saneamento básico, composto pelos serviços de 
abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgotos sanitários, 
coleta e disposição final de resíduos sólidos, drenagem e manejo de 
águas pluviais, com qualidade, regularidade, atendimento às normas 
legais e modicidade das tarifas; 

 
2. Desenvolver educação socioambiental tendo como premissa a 

participação da comunidade no processo de promoção de mudanças, 
objetivando a melhoria da qualidade de vida de todos e a conformação 
de um ambiente sustentável para as presentes e futuras gerações; 

 
3. Manter a universalização do acesso ao sistema de abastecimento de 

água pela população urbana e definir soluções para o abastecimento 
das comunidades isoladas, requisitando apoio financeiro dos demais 
entes federados (Governo do Estado e União); 

 
4. Garantir a universalização do acesso ao sistema de esgotamento 

sanitário, mediante a implantação solução individual de esgotamento ou 
por meio de metas graduais e progressivas de implantação do sistema 
público de coleta e tratamento; 

 
5. Assegurar a prestação adequada dos serviços de coleta e disposição 

final de resíduos sólidos urbanos, implantando políticas de coleta e 
reciclagem de materiais e compostagem, reduzindo a proliferação de 
vetores e animais peçonhentos; 

 
6. Estabelecer estudos de viabilidade técnica e financeira para a formação 

de consórcio intermunicipal para tratamento de resíduos sólidos 
urbanos. 

Estratégias de Ação para a Implantação do Plano Municipal de 
Saneamento 

 
O presente Plano Municipal de Saneamento Básico, que deverá ser executado 
no período 2014-2044, se constituirá por linhas de ação que devem se articular 
com as demais instituições públicas estaduais e privadas visando a superação 
dos problemas diagnosticados. 
 
Tais linhas de ação se desdobrarão em programas específicos a serem 
desenvolvidos pelas secretarias municipais e seus respectivos departamentos, 
conforme diretrizes propostas e metas estabelecidas. 
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Os programas, por sua vez, serão constituídos por um conjunto de ações 
(projetos, atividades, entre outros) que deverão resultar em obras, bens e 
serviços oferecidos à sociedade. 
 
Nesse sentido, as linhas de ação para a operacionalização do Plano Municipal 
de Saneamento, serão subdivididas em quatro eixos, cuja exposição breve está 
a seguir apresentada: 
 
1. Gestão municipal do saneamento básico 
 
A administração pública municipal deverá ser reestruturada, visando a busca 
da eficiência e eficácia dos serviços de saneamento prestados. Assim, esta 
linha de ação compreende a tomada de decisão do gestor publico em destinar 
a gestão do Plano Municipal de Saneamento à determinada estrutura 
administrativa. 
 
2. Inclusão Social 
 
A atual dinâmica econômica e social das comunidades locais indica que a 
geração de renda e o emprego são estratégias determinantes de inclusão 
social dos menos favorecidos. Assim, por exemplo, a coleta seletiva dos 
resíduos sólidos urbanos pode propiciar a geração de novos postos de trabalho 
e favorecer a criação de cooperativas de recicladores, contribuindo para a 
melhoria de qualidade de vida dessa população. 
 
3. Infra-estrutura, meio ambiente e saúde pública 
 
Esta linha de ação tem por objetivo garantir a prestação dos serviços de água, 
esgotos, resíduos sólidos e drenagem urbana à população mediante à 
observância das disposições legais pertinentes e a capacidade de pagamento 
da população sobre a prestação desses serviços. Políticas públicas e acesso 
às linhas de financiamento são fatores essenciais para a persecução da 
melhoria dos indicadores de saúde pública, de desenvolvimento econômico e 
social e de preservação ambiental. 
 
4. Educação Socioambiental 
 
Um ambiente não saneado implica na proliferação de vetores e doenças de 
veiculação hídrica, consumindo recursos públicos em ações curativas. Assim, 
para a reversão desse quadro é preciso desenvolver na sociedade a 
preocupação com o equilíbrio ecológico e ambiental em função das atividades 
humanas, por meio de um programa de educação socioambiental a fim de 
minimizar os impactos ambientais. A sociedade deve ser orientada a garantir a 
sustentabilidade ambiental, econômica e social, primeiramente no meio 
ambiente no qual está inserida. 
 



___________________________________________________________________ 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

MUNICÍPIO DE PALMEIRA – PARANÁ 

______________________________________________________________________ 

GESTÃO MUNICIPAL 

2013 - 2016 

35 

ENCERRAMENTO 

 
O presente relatório final do Plano Municipal de Saneamento do Município 
de Palmeira é constituído de 35 páginas e foi aprovado mediante participação 
popular em Audiência Pública realizada na data de 28/02/2014. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 


