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saneamento

SANEAMENTO
No campo da infraestrutura, um setor que vem concentrando a atenção da sociedade paranaense, sem dúvida com grande destaque,
é o do Saneamento. A condição de salubridade ambiental urbana das comunidades paranaenses ainda está longe de ser referida como
ideal ou de qualidade ótima. Ainda que considerada satisfatória em muitas localidades, algo ainda deve ser produzido. É neste sentido que
os profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geociências se debruçaram sobre a questão e elencaram as medidas percebidas
como de relevante necessidade para as centralidades onde exercem suas profissões.
Reclamo imediato das populações é, como sempre, a água potável e o esgoto sanitário. Aqui estarão visitadas estas inquietações, sob
o olhar técnico de nossos profissionais, contemplando soluções para a captação, o tratamento, a distribuição de água e redes de coleta e
tratamento de efluentes para o esgoto. A drenagem urbana se volta, na visão profissional, ao controle de enxurradas e enchentes e também como via eficaz de combate à proliferação de vetores de endemias. Problema que se agrava com a urbanização e o aumento a níveis
elevados do mercado consumidor é a produção de lixo. Resíduos sólidos, coleta, destinação, reciclagem, é objeto de atenção momentosa
dos profissionais. O setor da construção civil, outro efetivo produtor de impactos ambientais, passa a ser cuidado, para além da realização
de obras de qualidade, na gestão, destinação e reaproveitamento dos resíduos que produz, bem como está se disseminando o conceito de
reúso de águas pluviais nos edifícios em construção.
Neste amplo e complexo setor, as propostas de intervenção e ação visam medidas de mais longo prazo que a imediata superação do
déficit sanitário atual. Propõe-se a preservação de mananciais, a preservação do solo e incorpora-se a sugestão de medidas de gestão
integrada do solo urbano e educação sanitária, com extensões para o meio rural.
Neste volume dos EBDRs vão organizadas as propostas de intervenção que dizem respeito aos diversos componentes do amplo setor
do Saneamento.

AGENDA PARLAMENTAR
Um programa bem-sucedido
Atendendo à política histórica do CREA-PR de inserção dos profissionais jurisdicionados no processo de desenvolvimento social e
econômico do Paraná, o programa Agenda Parlamentar vem colhendo seus bons resultados.
Na rodada inicial, em 2008, mais de 400 profissionais foram mobilizados através de suas Entidades de Classe e Instituições de
Ensino para acompanhamento de diversos projetos de lei que tramitavam na Assembleia Legislativa e que diziam interesse direto à
comunidade paranaense na esfera de suas atuações profissionais. Foram promovidos debates, propostas de emendas, pareceres, sugestões legislativas nos múltiplos foros pelo Estado, inclusive com participação da representação do CREA-PR no grande expediente da
Assembleia dos Deputados. Vimos todos os projetos de lei selecionados serem apreciados e a participação da comunidade profissional
acolhida em suas indicações.
Em 2009, a Agenda Parlamentar teve sua continuidade, desta vez com foco nas localidades, sob o lema “ideias e soluções para
os Municípios”. Mais de 4.000 cidadãos foram mobilizados em 31 Municípios selecionados, ao longo de cerca de 1.500 audiências
públicas com autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Os 400 profissionais envolvidos produziram cerca
de 450 propostas de interesse das comunidades locais, das quais 237 alcançaram encaminhamento político nas esferas decisórias. Os
trabalhos junto à Assembleia Legislativa continuaram, vindo a ser formulado convite para a participação de representantes profissionais
da jurisdição do CREA-PR nas comissões de orçamento, obras e meio ambiente.
No ano seguinte, o programa amplificou-se. Em 2010, passou a ter a participação de outras grandes corporações e entidades de
estrutura estadual e nacional como Associação dos Municípios do Paraná, Associação das Câmaras Municipais do Paraná, Associação
Comercial do Paraná, FACIAP-Federação das Associações Comerciais e Industriais do Paraná, FIEP-Federação das Indústrias do Estado
do Paraná e todas as Entidades de Classe da Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geociências vinculadas ao CREA-PR. Na ocasião
foram produzidos e divulgados os Cadernos Técnicos, série de publicações produzida pelos próprios profissionais colaboradores envolvidos no processo, material que se mostrou de grande valia para os administradores municipais, para os próprios profissionais e líderes
locais. A estratégia de comunicação foi ampliada, o número de Municípios atingidos montou a 250, com a participação direta de 90
prefeitos e logramos o êxito de ver mais de 180 propostas originárias da participação profissional e comunitária serem implantadas.
O trabalho desenvolvido nos anos anteriores foi consolidado em uma proposta para a inclusão no Plano Plurianual do Estado do
Paraná. O Governo do Estado do Paraná recebeu a proposta das mãos do Presidente do CREA-PR declarando simpatia pela mobilização
profissional em direção ao desenvolvimento integrado de nosso Estado. Na oportunidade, também teve recebido os produtos da Agenda
Parlamentar diversos Deputados Federais e Estaduais eleitos e também os Senadores paranaenses. A acolhida, como era de se esperar,
foi total.
Este foi, então, o ano da ousadia. A Agenda Parlamentar alcançava esferas federais e as propostas havidas do trabalho de todos os
profissionais colaboradores era acolhida invariavelmente com simpatia pelas lideranças nas três esferas de governo. Sem descontinuar
as práticas anteriormente iniciadas, deu-se como pauta do ano de 2011 a produção dos EBDR – Estudos Básicos de Desenvolvimento
Regional. A ação ampliou-se com a agregação de novos parceiros nas localidades, nova metodologia de formulação, nova estratégia de
encaminhamento.
Colhemos, então, o resultado de 29 EBDRs, que agregadas ao PELT 2020– Plano Estadual de Logística e Transportes, de produção
anterior, mas oportunamente aqui incluído, vão aqui sistematizadas, organizadas e dadas a público e oferecidas às autoridades locais,
estaduais e federais a quem se endereçam.
Com isto, queremos ter a visão dos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geociências sobre a realidade na qual
oferecem cotidianamente sua arte e ciência ser acolhida e, pelas suas ideias e soluções, vê-la ser transformada para melhor, no
benefício do Paraná e de sua gente.

ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Unidade: S1
Regional: Apucarana
Centralidade: Arapongas/Rolândia

Tema: RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS URBANOS
O Estudo Básico para a centralidade “Arapongas/Rolândia” propõe um modelo
de gerenciamento integrado de resíduos nas cidades da região, com baixo custo,
através de ações que articulem o Poder Público, Iniciativa Privada e a População
dos Municípios envolvidos. Destaca-se neste trabalho de integração algumas principais diretrizes, tais como: promoção de mudanças de atitudes e hábitos de consumo;
identificação e adequação da infraestrutura de gestão ambiental nos Municípios; recuperação, revalorização e transformação de resíduos passíveis de reciclagem; promoção de capacitação técnica e educação ambiental; diminuição da geração de resíduos para os aterros sanitários; incentivos ao reaproveitamento de materiais através
da reciclagem; geração de empregos, renda e inclusão social; fomento da implantação
de novos empreendimentos afetos a temática para a região.

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Arapongas (ASENARAG)
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Rolândia
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1) Diagnóstico Preliminar
1.1) Localização espacial e geográfica da centralidade
Arapongas, Pitangueiras, Rolândia e Sabáudia são Municípios do norte do Estado do Paraná, localizados na Região Norte-Central.

Figura: Mapa do Estado do Paraná. Fonte: Ipardes

Figura: Localização dos Municípios que compõem a centralidade. Fonte:
GoogleMaps

1.2) Recursos disponíveis (área de turismo)
Destacamos aqui alguns recursos disponíveis na centralidade (ou região) “Arapongas/Rolândia”, por Município:
-

Arapongas: o setor de negócios é bastante movimentado, fruto de sua intensa atividade industrial. No pavilhão de exposições denominado Expoara, há 40 mil metros quadrados, acolhendo feiras internacionais como a FIQ – Feira da Indústria de Qualidade e a Movelpar – Feira de Móveis
do Estado do Paraná, trazendo para o Município um elevado número de empresários e representantes comerciais que aqui encontram a oportunidade de fecharem bons negócios. Destacamos tal atividade, pois o pavilhão fica localizado às margens da BR 369, no eixo Londrina – Maringá, a
principal rodovia para o Sul do país. Desta forma, a região estabelecida no entorno do Município é beneficiada em termos de turismo e logística.
O Município de Arapongas oferece uma estrutura de cinco hotéis, com aproximadamente 150 leitos; oito restaurantes; 15 postos de combustível;
além de dispor de um aeroporto com capacidade para operar voos noturnos e abrigar aeronaves comerciais.

-

Pitangueiras: o turismo rural se destaca no Município, que apresenta cachoeiras (por exemplo: Cachoeira dos Amores e Cachoeira da Aventura)
com águas cristalinas e de fácil acesso.

-

Rolândia: o Município tem ampla diversidade turística. Apresenta construções com mistura de estilos arquitetônicos (europeia, barroco, em pedras, etc.), festas e pousadas típicas (festa Oktoberfest, todo mês de outubro), restaurantes com comidas germânicas, dentre outros.

-

Sabáudia: festas municipais religiosas movimentam o turismo em Sabáudia, por exemplo, a Festa em Louvor a Santa Terezinha do Menino Jesus.

1.3) Recursos econômicos existentes e que “movimentam” a economia regional
Podem ser identificados nos Municípios que compõem esta região os seguintes recursos econômicos:
-

Arapongas: conta com uma forte economia. Em 2007, cresceu cerca de 10,3% (IPARDES), enquanto o Brasil cresceu na média de 5%. Esse
importante desenvolvimento é proveniente principalmente de sua característica principal de polo moveleiro (2º maior do Brasil).

-

Pitangueiras: a economia de Pitangueiras é sustentada pela agricultura e a pecuária.

-

Rolândia: nos últimos anos, a cidade antigamente conhecida como “Rainha do Café” mudou bastante seu perfil econômico. Apesar de apresentar
economia essencialmente agrícola, o Município mostra grande vocação para indústria e comércio.

-

Sabáudia: a economia do Município está baseada na agropecuária. A sua segunda atividade econômica mais importante é a industrial, que vem
crescendo através da implantação recente de seu parque industrial.
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1.4) Organizações sociais locais formadas. Quadro demográfico da população
-

Arapongas: situado na Região do Norte do Paraná, nasceu por iniciativa da Companhia de Terras Norte do Paraná, pioneira no povoamento da região.
Assim como as cidades fundadas pela companhia, teve todo o seu desenvolvimento baseado em um plano diretor. Inicialmente Arapongas fez parte
do território do Município de Londrina. Em 1943 passou a pertencer ao Município de Rolândia, como distrito. Em 1947, após amplo debate da
sociedade organizada de Arapongas, o Governo Estadual criava o Município de Arapongas, com os distritos administrativos Astorga e Sabáudia.

-

Pitangueiras: Em 1942, o chamado patrimônio de Santo Antônio era administrado pela Igreja Católica. O povoado era formado por um pequeno
comércio, bar, farmácia e casas de cerealistas. A região onde estava o Patrimônio de Santo Antônio foi elevada a distrito administrativo de Rolândia
em 1954 com o nome de Pitangueiras, em referência ao rio Pitangueiras. O processo de emancipação política foi estimulado pelo pároco local em
1960. O Município de Pitangueiras foi desmembrado de Rolândia em 1990 e instalado em 1993.

-

Rolândia: o Município que foi colonizado por elementos de várias etnias, possui uma cultura rica e variada, que vai desde a cultura acadêmica
dos imigrantes até a simples do caboclo brasileiro. Desde o início cada colônia procurava conservar suas tradições culturais. Assim era com os suíços,
japoneses, italianos, portugueses, alemães etc.. Estas manifestações geralmente eram restritas aos membros de cada colônia que procuravam transmitir a
seus filhos e netos as tradições de seu povo (SCHWENGBER, 2003).

-

Sabáudia: A história do Município de Sabáudia, situado na Região Norte do Paraná, está intimamente ligada à de Arapongas. O nome Sabáudia
dado ao patrimônio é o de uma Cidade da Itália, e teve por objetivo atrair colonos italianos, com os quais, aquela companhia imobiliária desejava
formar um núcleo colonial. Formado o Patrimônio e iniciada a venda de lotes, datas e chácaras, o seu desenvolvimento foi rápido. Em 1947, o
Povoado passou à condição de Distrito Administrativo e, em 1954, alcançou sua autonomia.

1.5) A realidade atual do mercado de trabalho. Distribuição de renda.

Tabela Dados da Centralidade. Fontes: IBGE, RAIS MTE, IPARDES.

1.6) Indicadores que apontam a qualidade de vida da população

Tabela Dados da Centralidade. Fontes: IBGE, IPARDES, PNUD.

1.7) Informações sobre a infraestrutura local.

Tabela Dados da Centralidade. Fontes: IBGE, Sanepar, COPEL.
*Unidades (economias) atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio etc.) ou subdivisão independente do imóvel para efeito de cadastramento e cobrança de
tarifa (adaptado do IBGE, CIDE, Sanepar).
**O sistema público de água e esgoto existente no Município de Pitangueiras, Estado do Paraná, é operado pelo SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Autarquia
Municipal, criado pela Lei Municipal 349, de 04/04/2008, criada para exercer com exclusividade todos os serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotos
sanitários no Município de Pitangueiras.
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2) Diagnóstico Avançado
2.1) Principais Potencialidades (ou Vocações) da Centralidade
Como citado no item 1.3 e através da análise realizada sobre a centralidade (Arapongas, Pitangueiras, Rolândia e Sabáudia), onde foram levantados
dados e indicadores que seriam relevantes para esta pesquisa, que possui como foco os “Resíduos Sólidos e Líquidos Urbanos”, conclui-se que a região
possui um grande potencial para abrigar áreas voltadas à destinação de resíduos, ou seja, espaços destinados ao beneficiamento ou à disposição final
de resíduos. Tal afirmação pode ser confirmada através de grande número de indústrias existentes nessa região, e o volume de resíduos que as mesmas
geram, bem como, a população atingida pela centralidade.
Portanto, a região demonstra potencial para a instalação de empreendimentos de transporte, tratamento e destinação final de resíduos, destacando-se
um potencial para a instalação de uma usina incineradora, unidades de recuperação, revalorização e transformação de resíduos passíveis de reciclagem,
além de aterros, usinas de reciclagem de resíduos de construção civil, e tratamento de resíduos de serviço de saúde etc.

2.2) Principais Limitações (estrangulamentos ou problemas) da Centralidade
Percebe-se que o IDH médio da região é 0,7, e quando comparado com o índice brasileiro, que é o de 0,8. A diferença não é exorbitante, porém
é sabido que a educação (item que está inserido na avaliação do IDH) é de suma importância quando se fala em reciclagem. Entretanto, existe o alto
crescimento da população, exemplificado através da densidade demográfica da região.
Parte-se do princípio que deve acontecer através da educação, a conscientização ambiental desde o momento da compra dos produtos a serem consumidos e também a conscientização da responsabilidade de redução, reutilização e reciclagem do lixo resultante deste mesmo consumo.
As escolas através da educação ambiental, as associações de moradores oferecendo sua competência para mobilização da comunidade e, o apoio
financeiro ou a capacidade de arrecadação das Organizações Não Governamentais, muito poderão contribuir para multiplicarmos os processos que diminuem, e muitas vezes até conseguem eliminar, os danos causados pelo lixo humano à natureza.

3) Temática básica da proposição
3.1) Temática básica em estudo
GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Essa proposta tem como objetivo principal promover um modelo de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos para coleta seletiva extensiva e de
baixo custo através do estabelecimento articulado entre Poder Público, Iniciativa Privada e a População dos Municípios.
São objetivos secundários:
• Promover mudanças de atitudes e hábitos de consumo;
• Identificar e adequar a infraestrutura de gestão ambiental nos Municípios;
• Recuperar, revalorizar e transformar resíduos passíveis de reciclagem;
• Promover capacitação técnica e a educação ambiental;
• Minimizar a geração de resíduos para os aterros sanitários;
• Incentivar o reaproveitamento de materiais através da reciclagem;
• Gerar empregos, renda e inclusão social;
• Fomentar a implantação de novos empreendimentos para a região.
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3.2) Indicação da disponibilidade de recursos técnico-profissionais na região
A região detém todo o conhecimento tecnológico necessário para a implementação do proposto. Destacamos algumas entidades representativas jurisdicionadas na região: Associações de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos e demais profissionais habilitados em suas entidades de classes; Empresas
Privadas de Consultoria; SEBRAE; SENAI etc.

3.3) Justificativa da temática escolhida em função dos dados e informações
elencados nos diagnósticos preliminarES
Muito se tem discutido sobre as questões ambientais relacionadas com o “Desenvolvimento Sustentável”, num movimento irreversível para o próximo milênio.
Segundo Braga 2005 apud Relatório de Brundtland, documento intitulado como “Nosso Futuro em Comum” (1987), o desenvolvimento sustentável é
definido como “desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias
necessidades”. Nesse sentido, atualmente a sociedade vem contribuindo de forma multidisciplinar em propostas interligadas, envolvendo vários segmentos agrupados de onde são originadas novas posturas ao invés de iniciativas isoladas, pulverizadas e sem foco, como no passado.
Tida como o último dos princípios dos 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) deflagrados no Programa Desperdício Zero, programa criado pelo Governo do
Estado do Paraná e fundamentado na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/81 e complementares) e na até então considerada Política
Estadual de Resíduos Sólidos (Lei Estadual 12.493/99), a Reciclagem é a grande impulsionadora de todo esse processo, pois abrange aspectos técnicos,
econômicos e sociais. Contudo, é necessário mais do que isso. Entender a importância da reciclagem é apenas o primeiro passo.
Em vigor desde agosto de 2010, a nova lei sobre resíduos sólidos, Lei Federal 12.305/2010, é um marco histórico na gestão ambiental no Brasil.
Ela define a Gestão de Resíduos Sólidos como um todo, abrangendo a responsabilidade solidária (compartilhada) entre toda a cadeia produtiva (Empresas, Poder Público e População). A implementação da Lei foi definida pelo Decreto Federal 7.404/2010, onde são definidos os incentivos, as parcerias,
a capacitação e a melhoria das condições de trabalho das cooperativas. Esse Decreto intitula como peça fundamental, o papel dos catadores, que se
mostram essenciais para o fim dos lixões e implantação da coleta seletiva nos Municípios, onde, as cooperativas de catadores são aliadas das empresas
de reciclagem (recuperação, revalorização e transformação). Desta forma, os catadores, organizados em cooperativas, foram reconhecidos pela nova
legislação brasileira como agentes da gestão dos resíduos urbanos.
Segundo o CEMPRE 2010, para que a nova lei seja cumprida, a atual produção das cooperativas, precisará ser triplicada, sendo necessária a articulação entre o setor público e privado para que se chegue a modelos inteligentes e eficientes de gestão. Define também que o desafio primordial para as
questões relacionadas com os resíduos sólidos, seriam a capacitação dos catadores para o desempenho de suas novas funções, conhecimentos estes que
vão desde os melhores métodos de segregação e acondicionamento dos materiais até as práticas para aumentar a eficiência da produção, reduzir custos
e garantir a viabilidade econômica da atividade.
De acordo com a Constituição Federal, é de responsabilidade do Município a responsabilidade pela limpeza urbana e destinação final dos resíduos
domésticos. Contudo, a cena mais comum nos Municípios brasileiros são os lixões a céu aberto. Com a nova Lei, os Municípios terão prazo até 2014
para reverter esse quadro.
No setor empresarial, as exigências já estão impostas há mais tempo. No Paraná, os resíduos sólidos industriais devem possuir acondicionamento,
transporte, tratamento e destinação final adequados, atendendo as normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as condições estabelecidas pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP, respeitadas as demais normas legais vigentes, de acordo com o que estabelece o Art. 10
da Lei Estadual 12.493/99. Neste setor já é possível mensurar os benefícios econômicos relacionados com a economia de energia, de matérias-primas,
melhorias na saúde e na área de influência do empreendimento.
O “Lixo”, como anteriormente os resíduos eram denominados, ganha valor econômico com efeitos socioambientais. Contudo, o sucesso de qualquer
programa, depende principalmente da conscientização, legislação municipal (obrigatoriedade legal) e fiscalização.

4) Segmentos econômicos atingidos
4.1) Indicação dos setores sociais e econômicos direta e indiretamente atin-

gidos com a proposição.
-

Primeiro Setor (Estado/Governo): Prefeituras Municipais; Órgão Estadual de Meio Ambiente; Secretarias de Educação e Meio Ambiente.

-

Segundo Setor (Iniciativa Privada): Empresas de Prestação de Serviços de Utilidade; Empresas de Prestação de Serviços de Transporte, Tratamento
e Destinação Final de Resíduos; Empresas de Revalorização e Transformação de Materiais; Empresas de Consultoria e Assessoria.
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-

Terceiro Setor (Fundações e ONGs): Sistema “S” – SEBRAE, SENAI; Organizações Não Governamentais.

-

Quarto Setor: população atingida. A tabela 1 indica a população e a área de abrangência estimada pelo projeto. Os dados de geração per capita
de resíduos para cálculo estimado foram calculados segundo OBLADEN 2009.

Tabela: População atingida e dados gerais de geração de resíduos. Fonte: IBGE

5) Mobilização necessária. Estratégia de implementação.
Destacamos figura que ilustra a mobilização necessária, bem como toda a estratégia de implementação da proposição. O Cronograma de atividades
fica a critério da Prefeitura Municipal.

Figura: Passo-a-passo para a implantação do projeto. Fonte: CORTEZ, 2011.

A metodologia aplicada para a elaboração e implantação da proposição poderá seguir os itens indicados na figura, conforme descrição abaixo:
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5.1) Diagnóstico da Situação Atual: elaboração de diagnóstico atual realizado por profissional habilitado em cada Município, identificando legislação
municipal pertinente, presença e regularidade das associações de catadores, programas municipais de capacitação e educação ambiental, a existência
dos Pontos de Entrega Voluntária – PEVs para resíduos especiais, a composição do corpo técnico de profissionais nos órgãos municipais de fiscalização,
as formas de operação do sistema municipal de coleta de resíduos urbanos, a presença de áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos e/ou
lixões, a forma de operação do sistema municipal de fiscalização e monitoramento.

Figuras: PEV de garrafas PET. Fonte: Prefeitura Municipal de Goiânia. PEV de recicláveis. Fonte: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. PEV de recicláveis e lâmpadas.
Fonte: De olho no lixo.

5.2) Identificação dos atores envolvidos: considerando que a gestão dos resíduos sólidos urbanos de pequenos geradores é de responsabilidade do
poder público, bem como, a gestão dos resíduos sólidos de grandes geradores de responsabilidade privada não se enquadram nas obrigações da legislação
de saneamento federal e estadual, considera-se como fundamental a definição dos atores e responsáveis da cadeia produtiva para implantação do modelo
de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.
5.3) Obrigatoriedade Legal: para que o modelo de gerenciamento tenha sucesso, é necessária a regulamentação da gestão de resíduos sólidos no
Município, como um instrumento e estratégia, exigindo e determinando através de instrumentos legais, os mecanismos de solução e integração de toda
a sociedade. A proposta de implantação de um decreto municipal trará reflexos positivos no âmbito social, ambiental e econômico, pois proporciona a
definição de seus atores, abertura de novos mercados, geração de emprego e renda, conduzindo a inclusão social e a minimização dos impactos ambientais.
5.4) Elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos: baseados no diagnóstico inicial deverá ser elaborado o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PGIR, por equipe multidisciplinar contendo as propostas para a correção das não conformidades, bem como, as
metas de redução e reciclagem de resíduos. Alguns itens poderão auxiliar e compor este Plano:
- Programa de Educação Ambiental;
- Composição do Corpo técnico dos órgãos de fiscalização e monitoramento;
- Readequação/Criação e Implantação das Associações de Catadores;
- Elaboração da Interface on line para fiscalização e monitoramento;
- Cadastramento das Empresas prestadoras de serviços;
- Revitalização/Instalação de Aterros Sanitários;
- Recuperação de Áreas Degradadas;
- Selo Verde Municipal – Certificação.
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Figura: Planejamento em setor para coleta porta-a-porta. Fonte: Ministério das Cidades SNA.

A figura e tabela a seguir demonstram um modelo de mapeamento e cadastramento.

Figura: Exemplo de Mapeamento da reciclagem. Fonte: adaptado Google Maps.

Nome

Endereço

Telefone

Contato

Tipologia da Empresa

Exemplo 1 tratamento LTDA.

Rua Águia Branca, 45

(43) 3055-0000

José

Tratamento e Destinação de Borras de
Tintas – Classe I

Exemplo 2 LTDA.

Rua Tico-tico rei 29

(43) 3244-0000

Antonio

Transporte de Resíduos Construção Civil

Tabela: Exemplo de Cadastro de Empresas Prestadoras de Serviços.

5.5) Evento de Lançamento do Programa: sugere-se, após a elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos, realizar um evento de
lançamento do programa com todos os setores envolvidos, de forma a gerar credibilidade na população.
17
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6) Potencial explorado/Lacunas preenchidas
Nos últimos anos é notável a quantidade de artigos científicos relacionados aos resíduos sólidos que comprovam os benefícios financeiros, ambientais
e de saúde pública. A figura abaixo ilustra o novo panorama referente ao gerenciamento dos resíduos sólidos com a implantação do projeto aqui proposto,
onde, minimiza-se um valor expressivo de resíduos enviados anteriormente para aterros sanitários e, em alguns casos, para lixões.

Figura: gerenciamento de resíduos após implantação do projeto. Fonte: Obladen 2009, adaptado.

Relacionando os dados levantados da centralidade aqui demonstrados, percebe-se que a região possui um grande potencial a ser explorado na questão
dos resíduos sólidos. Oportunizando este potencial com a implantação do modelo aqui proposto consegue-se:
• Agregar infraestrutura aos Municípios no tocante aos Resíduos Sólidos;
• Garantir uma destinação final adequada com sustentabilidade;
• Facilitar o acesso dos empresários dos Municípios no tocante ao correto manejo de seus resíduos sólidos;
• Aumentar a vida útil dos aterros sanitários, diminuindo o passivo ambiental existente;
• Atender aos requisitos legais e normativos em vigor relativos às questões ambientais;
• Garantir uma maior qualidade dos resíduos segregados para reciclagem;
• Incentivar a instalação de novos empreendimentos industriais e comerciais nos Municípios;
• Promover capacitação técnica, empregos e renda para a população local, bem como, o aumento da arrecadação municipal sobre a venda dos
produtos acabados (com agregação de valor);
• Promover a inclusão social nos Municípios, possibilitando um aumento no poder aquisitivo da população de baixa renda através da remuneração
fixa, venda dos resíduos e divisão dos lucros da associação, o que não ocorria antes na informalidade;
• Promover multiplicadores de conhecimento através das ações de Educação Ambiental, garantindo sustentabilidade do projeto.
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7) Viabilidade orçamentária/Alocação de recursos financeiros
Acreditamos ser motivo de preocupação significativa para os nossos administradores o aumento significativo no volume de resíduos sólidos e líquidos
urbanos gerados, as dificuldades bem como o custo de implantação de soluções. A fim de abordar estas questões e indicar fontes de recursos para financiamento da proposição elencamos alguns dos órgãos e agentes financeiros que atuam nesta temática.

7.1) Programas agenciados pela Caixa Econômica Federal
7.1.1) Programa Saneamento Para Todos
Tipo: Financiamento.
Fonte dos Recursos: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e da contrapartida do solicitante.
Destinatários do Programa: Setor Público (Estados, Municípios, Distrito Federal, concessionárias públicas de saneamento, consórcios públicos de
direito público e empresas públicas não dependentes). E/ou Setor Privado (Concessionárias ou subconcessionárias privadas de serviços públicos de saneamento básico, ou empresas privadas, organizadas na forma de sociedade de propósito específico para o manejo de resíduos sólidos e manejo de resíduos
da construção e demolição).
Modalidade: manejo de Resíduos Sólidos, manejo de Resíduos da Construção Civil, Estudos, Projetos, dentre outros.
Condições de Financiamento: em operações com o setor público, o valor correspondente à contrapartida mínima é de 5% do valor do investimento.
Em operações com o setor privado, o valor correspondente à contrapartida mínima é 20% do valor do Investimento.

7.1.2) Programa Resíduos Sólidos Urbanos
Tipo: Repasse.
Fonte dos Recursos: Orçamento Geral da União (OGU).
Destinatários do Programa: População urbana/famílias de baixa renda com demanda de recursos federais pelos Estados, Municípios e Distrito Federal
por meio de órgãos das administrações direta e indireta.
Modalidade: ação de apoio a sistemas públicos de manejo de resíduos sólidos em Municípios com população superior a 50.000 habitantes (CENSO
2000) ou Municípios integrantes de regiões metropolitanas e RIDE, independente do porte populacional. Contempla intervenções que visam contribuir
para proporcionar à população acesso aos serviços de limpeza urbana e destinação final adequada de resíduos sólidos urbanos, visando à salubridade
ambiental, à eliminação de lixões e à inserção socioeconômica de catadores.
Condições de Financiamento: os percentuais de contrapartida estabelecidos para este Programa são os mínimos previstos na LDO e devem ser observados pelo proponente. No caso de Municípios: 3% do valor de repasse da União, para Municípios com até 50 mil habitantes; 5% do valor de repasse
da União, para Municípios situados nas áreas prioritárias definidas no âmbito da PNDR e nas regiões de abrangência da SUDAM e da SUDENE e no
Centro-Oeste; 10% do valor de repasse da União, para os demais Municípios.

7.2) Programas agenciados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
7.2.1) Programa Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos
Tipo: Financiamento.
Fonte dos Recursos: BNDES.
Destinatários do Programa: Sociedades com sede e administração no país, de controle nacional ou estrangeiro, empresários individuais, associações,
fundações e pessoas jurídicas de direito público.
Modalidade: apoiar e financiar projetos de investimentos públicos ou privados que tenham como unidade básica de planejamento bacias hidrográficas
e a gestão integrada dos recursos hídricos. A linha Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos apóia e financia empreendimentos para efluentes e resíduos
industriais; resíduos sólidos; dentre outros.
Condições de Financiamento: A participação máxima do BNDES é de 80% dos itens financiáveis, podendo ser ampliada em até 90%. As
condições financeiras da linha se baseiam nas diretrizes do produto BNDES Finem. As solicitações de apoio são encaminhadas ao BNDES pela empresa
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interessada ou por intermédio da instituição financeira credenciada, por meio de Consulta Prévia, preenchida segundo as orientações do Roteiro de Informações disponível no site do BNDES.
A seguir relacionamos alguns Ministérios do Governo Federal, Fundos ou mesmo Programas que tem foco na área da temática proposta:

a) Ministério do Meio Ambiente/Fundo Nacional de Meio Ambiente
Finalidade: o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), criado pela Lei 7.797 de 10/07/1989, disponibiliza recursos para ações que contribuam
para a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. As ações são distribuídas por:
Núcleos Temáticos: água e florestas, conservação e manejo da biodiversidade, sociedades sustentáveis, qualidade ambiental, gestão e pesqueira
compartilhada e planejamento e gestão territorial. O núcleo de Qualidade Ambiental tem como uma das áreas de atuação os resíduos sólidos industriais.
O FNMA recomenda observar a necessidade de orientar a elaboração de projetos considerando Inventários e Cadastros de Resíduos Sólidos Industriais
para a apresentação adequada de projetos nesta área de atuação. Para a área de atuação de resíduos sólidos industriais, os projetos serão somente
atendidos por meio de instrumentos convocatórios específicos, ou outras formas de indução, e com prazos definidos e direcionados a um tema ou a uma
determinada região do país (a chamada demanda induzida).
Público Alvo: instituições públicas pertencentes à administração direta e indireta nos níveis federal, estadual e municipal, e instituições privadas
brasileiras sem fins lucrativos cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA) e que possuam no mínimo três anos de existência
legal e atribuições estatutárias para atuarem em área do meio ambiente (organização ambientalista, fundação e organização de base).

b) Ministério do Meio Ambiente/Programa de saneamento ambiental para Municípios até 50 mil habitantes
Finalidade: fomentar a implantação e/ou a ampliação de sistemas de coleta, transporte e tratamento e/ou destinação final de resíduos sólidos para
controle de propagação de doenças e outros agravos à saúde, decorrentes de deficiências dos sistemas públicos de limpeza urbana. O apoio da Funasa
contempla aspectos técnicos de engenharia e de modelos de gestão, e os itens financiáveis são: a implantação ou ampliação de aterros sanitários,
aquisição de equipamentos, veículos automotores, unidades de triagem e/ou compostagem e coleta seletiva. Os projetos deverão atender ao manual de
orientações técnicas para Elaboração de Projetos de Resíduos Sólidos da Funasa, disponível da página da internet da Fundação.
Público Alvo: Municípios com população total de até 50 mil habitantes (conforme eixo de ação 2007-2010 no componente de infraestrutura social
e urbana do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC).

c) Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/Programa de Resíduos Sólidos Urbanos
Finalidade: aumentar a cobertura dos serviços de tratamento e disposição final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, na perspectiva da
universalização e da sustentabilidade dos serviços prEstados priorizando soluções regionalizadas a serem geridas mediante gestão associada por consórcios públicos intermunicipais, com adoção de mecanismos de sustentação econômica dos empreendimentos e controle social, enfocando o destino
final associado à implantação de infraestrutura para coleta seletiva com inclusão de catadores. As ações devem contemplar a implantação ou adequação
e equipagem de unidades licenciadas para tratamento e disposição final, incluindo aterros sanitários, que poderão envolver projeto adicional de instalações para coleta e tratamento do biogás com vistas à redução de emissões de gases de efeito estufa – GEE; aterros sanitários de pequeno porte, bem
como unidades de triagem, compostagem e beneficiamento de resíduos sólidos. Complementarmente, deverão ocorrer ações voltadas para a inclusão
socioeconômica dos catadores, quando for o caso, e ações relativas à educação ambiental. As intervenções deverão ser operadas por consórcios públicos
intermunicipais com vistas a assegurar escala, gestão técnica qualificada, regulação efetiva, funcionalidade e sustentabilidade na prestação dos serviços.
Público Alvo: Estados, Distrito Federal, Municípios e consórcios públicos para a implementação de projetos de tratamento e disposição final de resíduos em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou
Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes. Excepcionalmente, enquanto o consórcio não está constituído, o Estado deverá ser
o tomador.

d) Ministério da Justiça/Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD)
Finalidade: reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico,
paisagístico, bem como aqueles ocasionados por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos. Serão apoiados projetos de
manejo e gestão de resíduos sólidos que incentivem o gerenciamento dos resíduos sólidos em áreas urbanas e rurais, contribuam para a implantação de políticas municipais ambientalmente corretas ou que promovam ações de redução, reutilização e reciclagem do lixo. Para receber apoio
financeiro do FDD é necessário apresentar Carta-Consulta, conforme modelo e procedimentos divulgados pelo Ministério da Justiça.
Público Alvo: instituições governamentais da administração direta ou indireta, nas diferentes esferas do governo (federal, estadual e municipal) e
organizações não governamentais brasileiras, sem fins lucrativos e que tenham em seus estatutos objetivos relacionados à atuação no campo do meio
ambiente, do consumidor, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico e por infração à ordem econômica.
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e) Fundo Social
Finalidade: apoiar projetos de caráter social nas áreas de geração de emprego e renda, serviços urbanos, saúde, educação e desportos, justiça, meio
ambiente, desenvolvimento rural e outras vinculadas ao desenvolvimento regional e social. Os recursos do Fundo Social serão destinados a investimentos
fixos, inclusive aquisição de máquinas e equipamentos importados, sem similar nacional, no mercado interno e de máquinas e equipamentos usados;
capacitação; capital de giro; despesas pré-operacionais e outros itens que sejam considerados essenciais para a consecução dos objetivos do apoio. A
participação máxima do BNDES será de até 100% dos itens financiáveis.
Público Alvo: pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, exclusivamente em programas específicos, atividades produtivas com objetivo de geração de emprego e renda e desenvolvimento institucional orientado, direta ou indiretamente,
para instituições de microcrédito produtivo (modalidade Apoio Continuado).

8) Signatários
Foram diversas representações envolvidas na elaboração deste estudo básico nos inúmeros debates promovidos pelas Entidades de Classe líderes
deste trabalho (Associação de Engenheiro, Arquitetos e Agrônomos de Arapongas – ASENARAG e Associação de Engenheiro, Arquitetos e Agrônomos de
Rolândia – AEAAR) e pelo CREA-PR; conforme as presenças registradas nos eventos Locais e Regional da Agenda Parlamentar.
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Tema: SANEAMENTO (COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO)

Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Vale do Ivaí
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1) Diagnóstico Preliminar
1.1) Localização espacial e geográfica da centralidade
A centralidade de Ivaiporã é constituída pelos seguintes Municípios: Ivaiporã, Manoel Ribas, Cândido de Abreu, Ariranha do Ivaí, Arapuã, Jardim
Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, São João do Ivaí e Godoy Moreira. Estes Municípios estão localizados na região central do Paraná, território Vale do Ivaí.

1.2) Recursos naturais e ambientais
Em função da proposta do EBDR no tema de saneamento, mais especificamente tratamento de efluentes sanitários, a centralidade possui:
• Relevo adequado a implantação de sistemas de tratamento de esgoto (pequenas estações), aproveitando as declividades naturais;
• Clima e temperatura propícios para a adoção de sistemas de tratamento de efluentes os quais se utilizem de baixo consumo energético, mão de
obra pouco especializada, dentre outros benefícios obtidos por sistemas anaeróbios, por exemplo;
• Grande volume de atividades agrossilvopastoris, que são característicos da região, que possibilitam a utilização dos efluentes do tratamento do esgoto o que implica em benefícios socioeconômicos às áreas destinadas para o seu uso, em paralelo a uma solução final ambientalmente adequada.

1.3) Recursos econômicos existentes e que “movimentam” a economia regional
• Agricultura;
• Comércio;
• Serviços;
• Indústrias: principalmente a agroindústria e indústria de construção civil.

1.4) Organizações sociais locais formadas. Quadro demográfico da população
1.5) A realidade atual do mercado de trabalho. Distribuição de renda
1.6) Indicadores que apontam a qualidade de vida da população
Quadro demográfico: renda e emprego

Município

Homens*

Mulheres*

Renda/mês*

Salário/mês*

PIB **

Empregos **

Arapuã

1760

1794

1.078,00

456,08

10.565

280

Ariranha

1229

1224

784,00

449,62

11.669

250

Cândido de Abreu

8551

8111

5.034

423,87

8.040,

1.159

Godoy Moreira

1701

1636

1.079

454,51

6.109

249

Ivaiporã

15409

16403

10.538

674,26

9.318

4.637

Jardim Alegre

6272

6053

3.873

497,77

6.855

1.124

Lidianópolis

1962

2010

1.328

513,99

9.035

382

Lunardelli

2560

2596

1.698

500,19

8.170

551

Manoel Ribas

6525

6639

3.917

583,88

11.214

1.206

São João do Ivaí

5672

5851

3.822

577,78

10.301

1.132

*IBGE 2010; **Ipardes 2010
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Quadro demográfico: água, energia e saneamento

Município

Domicílios*

Água**

Tratamento de
esgoto**

Energia *

População*/Urbano

População*/Rural

Arapuã

1414

588

-

1152

1331

2223

Ariranha

1028

395

-

799

904

1549

Cândido de Abreu

6177

1786

1002

4882

4759

11903

Godoy Moreira

1430

780

-

1136

1547

1790

Ivaiporã

12580

10570

1568

12973 (***)

27431

4381

Jardim Alegre

4573

2759

-

4012

7175

5150

Lidianópolis

1592

862

-

1339

2046

1926

Lunardelli

1965

1203

-

1735

3593

1563

Manoel Ribas

4410

2525

-

3892

6802

6362

São João do Ivaí

4564

2921

318

3888

8879

2644

*IBGE, **Sanepar, ***Copel
Quadro: Índices de Desenvolvimento Humano

Município
Arapuã
Ariranha
Cândido de Abreu
Godoy Moreira
Ivaiporã
Jardim Alegre
Lidianópolis
Lunardelli
Manoel Ribas
São João do Ivaí

IDH-M*
0,687
0,688
0,667
0,672
0,764
0,713
0,734
0,692
0,729
0,689

GINI*
0,520
0,580
0,590
0,560
0,600
0,610
0,540
0,510
0,590
0,500

*IPARDES 2010. GINI: Distribuição de renda (de zero a um, sendo zero a distribuição perfeita).
Quadro: produção (VALOR ADICIONADO em 1.000 reais)

Município

Agropecuária

Indústria

Serviços

Arapuã
Ariranha
Cândido de Abreu
Godoy Moreira
Ivaiporã
Jardim Alegre
Lidianópolis
Lunardelli
Manoel Ribas
São João do Ivaí

19.417
7.330
65.530
8.758
38.777
27.293
12.421
14.097
44.717
36.631

1.943
1.086
7.291
1.476
22.840
8.170
2.051
2.505
7.518
6.411

19.569
10.894
67.449
11.422
215.609
61.200
21.072
23.491
85.174
73.374

IPARDES, 2010
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1.7) Informações sobre a infraestrutura local
• Estradas: Ligação asfáltica entre todos os Municípios. Estradas em condições consideradas de boas a regulares.
• Instituições de ensino: creches: 26; pré-escola: 50; Ensino Fundamental: 86 e Ensino Médio: 26. Estas se enquadram nas modalidades de:
-

Escolas municipais;

-

Escolas estaduais;

-

Escolas particulares;

-

Instituições de Ensino Público Federais:

a) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR: 02 cursos técnicos em andamento: Agroecologia, Eletrotécnica. 02
cursos em implantação: Técnico em Informática (integrado ao ensino médio), Tecnologia em Agroindústria.
-

Faculdades

a) Públicas: em Ivaiporã a Universidade Estadual de Maringá – UEM, em processo de instalação e ofertando os cursos de Educação Física,
História e Serviço Social.
b) Privadas:
Faculdades Integradas do Vale do Ivaí – UNIVALE: Bacharelado em Administração; Curso Superior em Contabilidade; Curso Superior de
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Direito; Letras (Português e Inglês e Respectivas Literaturas); Pedagogia (Magistério
das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio, Supervisão Escolar) *todos cursos noturnos.
FATEC/UCP (Curso Superior de Tecnologia em Agronegócios, Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira (Área Profissional: Gestão).
Curso Superior de Tecnologia em Marketing. *todos cursos noturnos.
• Saúde
A centralidade conta com 12 hospitais, entre hospitais municipais e particulares, contando com um hospital referencial no Estado do Paraná:
Instituto de Saúde Bom Jesus. Cerca de 40 postos de saúde municipais, entre eles 10 centros de saúde. Núcleo Regional da Secretaria de Estado
da Saúde. Toda rede de diagnóstico inclusive por imagem (ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética em adequação).

2) Diagnóstico Avançado
2.1) Principais Potencialidades (ou Vocações) da Centralidade
A centralidade conta com agricultura atuante, setor de serviços modernizado e expansivo, e indústria em desenvolvimento e crescimento; Boas produtividades, no que diz à qualidade e quantidade, das principais atividades agropecuárias para uso interno e exportação.

2.2) Principais Limitações (estrangulamentos ou problemas) da Centralidade
Pouco investimento na área industrial; Baixo Índice de Desenvolvimento Humano médio; exportação dos produtos in natura (baixa agregação da
renda); dependência do poder público nos Municípios menores; área de tratamento de resíduos sólidos pouco desenvolvida na grande maioria dos Municípios, tratamento de esgotos incipiente quando relacionado ao número de habitantes, principalmente no Município sede da centralidade.
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3) Temática básica da proposição
3.1) Temática básica em estudo
SANEAMENTO (COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO)
O saneamento é ferramenta essencial para os meios sociais, trazendo benefícios à saúde da população já que quando aplicado interrompe o ciclo de
diversas doenças as quais levam à degradação da saúde e qualidade de vida das pessoas. O saneamento em si, se constitui de inúmeras ações as quais
atuam de modo a melhorar os diversos sistemas como a coleta e tratamento de esgotos, o acondicionamento, tratamento e disposição final de resíduos
sólidos, o tratamento de água para consumo humano e a drenagem. Em específico na área de coleta e tratamento de esgotos sanitários, as medidas de
saneamento são necessárias já que tais efluentes sanitários dispostos de maneira inadequada podem levar à contaminação dos habitantes, dos diversos
ecossistemas como: os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, os solos e a atmosfera terrestre pela emanação de gases que contribuem para o
efeito estufa.
Tem-se a expectativa, de que com a contribuição do presente EBDR, possa ser agilizado o provimento de recursos e políticas públicas para a implantação nos Municípios da centralidade, dos seguintes sistemas que contribuirão no sistema de saneamento da região:
• Aumento da extensão das redes coletoras de efluentes sanitários domésticos das residências de diferentes classes sociais, pelas empresas públicas
de saneamento dos Municípios, em consonância com os recursos a serem disponibilizados pelo PAC 2;
• Maximização do percentual de tratamento dos efluentes domésticos coletados, que em grande parte ainda não passam por tratamento, mas por
simples destinação aos mananciais que já se encontram prejudicados do ponto de vista de preservação da qualidade;
• Construção de maior número de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), mesmo que de pequeno porte, que contribuirão ao atendimento das
metas indicadas nos itens anteriores;
• Adequação de sistemas de tratamento individuais de tratamento em indústrias da região, o que leva a redução de contaminantes que tem potencial
poluidor no meio;
• Programas de implantação de sistemas de tratamento de efluentes em pequenas comunidades e sistemas individuais com o mesmo intuito para
propriedades rurais isoladas como fossas sépticas seguidas de sumidouro, fossas sépticas biodigestoras e outros;
• Implantação de centros de tratamento dos resíduos (em anexo às ETEs) gerados no tratamento dos esgotos (lodo) com fins a produção de biossólidos que serão destinados na agricultura e silvicultura;
• Adoção de sistemas de tratamento que se obtenham de menor uso de energia elétrica, menor custo com manutenção de equipamentos, menor
produção de lodo, menor produção de odores e menor requisito de grandes áreas.

3.2) Indicação da disponibilidade de recursos técnico-profissionais na
região
Para o enfrentamento da situação atual em relação ao saneamento, em específico a coleta e tratamento de esgotos sanitários, a centralidade de Ivaiporã e região possui profissionais qualificados por meio de graduação e cursos de pós-graduação no tema e áreas afins. Maioria deles são registrados no
CREA-PR, os quais pode-se citar 3 Engenheiros Ambientais, 1 Engenheiro Sanitarista, diversos Engenheiros Civis que também são correlatos ao planejamento de sistemas de saneamento e muitos profissionais da Agronomia que tem conhecimentos em solos o suficiente para a contribuição na viabilização
da aplicação de resíduos de estações de tratamento de esgotos (lodos de ETEs) que tratados se constituem de ótimo condicionante (fertilizante) agrícola.

3.3) Justificativa da temática escolhida em função dos dados e informações
elencados nos diagnósticos preliminares
A temática de Saneamento para a centralidade em estudo se justifica pela crescente ocupação de áreas urbanas, uma vez que, com o êxodo rural
visualizado nas últimas décadas a população das cidades se encontra em estado preocupante, já que nesses locais a geração de resíduos sólidos bem
como de efluentes sanitários (esgotos) é de volume superior em consequência do padrão de vida e cultura que se observa nesses locais. Isso se agrava,
quando observamos que em centros urbanos o número de habitantes por Km² é muito superior do que no meio rural, o que leva a maiores impactos no
ambiente e à saúde das pessoas por tratar-se de efeitos pontuais de grandes proporções. É justificável também pelo fato de existirem condições naturais
que viabilizam a coleta e tratamento de esgotos como o próprio relevo local contribuinte em pequenas estações de tratamento, a possibilidade de aproveitamento de resíduos tratados (biossólidos e efluentes) nas atividades agrícolas, além da existência de profissionais qualificados para orientação técnica no
planejamento e execução dos sistemas. Os 10 Municípios abrangidos pela centralidade em estudo comportam atualmente mais de 100.000 habitantes
sendo pouco desenvolvidos no que diz à coleta e tratamento de esgotos, sendo assim esses necessitam de um ambiente favorável ao seu bem-estar físico,
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mental e social conforme orienta a Organização das Nações Unidas (ONU), tal ambiente que se dá com medidas mínimas de saneamento ambiental, o
que se refletirá no setor da saúde que colhe benefícios diretos a partir da adoção dessas medidas. Com os programas governamentais que incentivam a
adoção e implementação de sistemas de saneamento com o PAC 2, acredita-se que a aplicação de investimentos nessa temática é possível e necessária
nessa região.

4) Segmentos econômicos atingidos
4.1) Indicação dos setores sociais e econômicos direta e indiretamente atingidos com a proposição
A centralidade abrange 39.733 domicílios, sendo que apenas 7,2% (2.888 domicílios) possuem tratamento de esgoto (IBGE e Sanepar), portanto
qualquer investimento neste setor resultaria em um enorme ganho na qualidade de vida da população dos Municípios abrangidos.
Abaixo relacionamos os benefícios econômicos para os setores público e privado.

4.1.1) Setor Público
-

Saúde pública: como a centralidade dispõe de apenas 12 hospitais para atender aproximadamente 101.000 pessoas (IBGE 2010), a implantação e/ou ampliação de saneamento básico resultaria menor número de internações e uso de medicamentos em adultos e crianças propensas a
diarreia e parasitoides, disponibilizando leitos para atendimento a outras enfermidades.

-

Escolas públicas: menor afastamento de alunos e professores devido a um menor risco de doenças, melhorando a participação dos educandos
nas atividades e na qualidade do ensino.

-

Serviços de atendimento públicos: maior agilidade no atendimento a população regional em órgãos públicos, onde funcionários saudáveis se
afastam com menor frequência o que eleva a qualidade dos serviços.

-

Serviços públicos de distribuição de água potável: menor poluição dos mananciais de captação de água para abastecimento pela empresas
públicas, reduzindo gastos com o tratamento que seriam repassados aos usuários, melhor aproveitamento de toda água captada e evitando-se
construção de novas bases de captação.

4.1.2) Setor Privado
-

Prestação de serviços: melhor qualidade de água potável e destinação de resíduos urbanos reduzem os números de indivíduos capazes de transmitir doenças, melhorando a eficiência dos prestadores de serviços privados pela maior disponibilidade de mão de obra saudável e produtiva.

-

Indústrias: menor número de afastamento por doenças, maior produtividade o que resulta em capacidade econômica para ampliação da oferta
de empregos.

-

Comércio: redução no número de dias de afastamento por doenças, melhor qualidade no atendimento. Menor gasto com remédios com doenças,
mais recursos disponíveis para lazer e recreação, elevando oferta de empregos nos setores afins.

-

Agropecuária: redução da contaminação de mananciais, melhor qualidade da água utilizado para tanto na irrigação para produção de hortaliças
e frutas, bem como na manutenção de animais reduz a mortalidade destes e disponibilizando a comunidade uma alimentação de qualidade com
menor índice de riscos.

A Organização Pan-Americana de Saúde nas Américas (Washington, D.C., 2007), em Publicação Cientifica e Técnica n. 622, conceitua saneamento
básico como sendo um conjunto de ações que se executam no âmbito do ecossistema humano para o melhoramento dos serviços de abastecimento de
água, coleta de esgoto, manejo de resíduos sólidos, higiene domiciliar e o uso industrial da água, em um contexto político, legal e institucional no que
participam diversos atores do âmbito nacional, regional e local (fonte: Série de Cartilhas Temáticas – Saneamento Ambiental – Agenda Parlamentar
CREA-PR) .Assim espera-se que a execução de serviços para o saneamento básico nos Municípios que congregam a centralidade Ivaiporã, conceda a
toda população regional não só benefícios econômicos ou de preservação e sustentabilidade ambiental, mas também melhorias nos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH).
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5) Mobilização necessária. Estratégia de implementação
As tarefas necessárias para a implementação da expansão das redes coletoras e tratamento de esgotos sanitários na centralidade de Ivaiporã, vão do
diagnóstico e análise de dados completos dos Municípios envolvidos, passando pela discussão com as lideranças, representações sociais e profissionais
técnicos envolvidos; elaboração de projetos de redes coletoras e sistemas de tratamento convencionais e alternativos levando-se em consideração se são
economicamente viáveis, socialmente relevantes e se atendem às diretrizes ambientais de preservação dos recursos naturais. Além disso, deve-se buscar
a mobilização necessária seja com deputados estaduais e federais, senadores e demais políticos que possam contribuir para a proposta com ementas e
submissão/aprovação de legislações que viabilizem mais recursos financeiros e de apoio para a realização do que é proposto.

6) Potencial explorado/Lacunas preenchidas
A contribuição com a presente proposição será visualizada com a melhoria da saúde e bem-estar da população, que não mais sofrerá as consequências de meios urbanos desorganizados e saturados de doenças e impactos ambientais em consequência de esgotos a céu aberto, odores, solos
contaminados, recursos hídricos degradados, mas sim de locais agradáveis onde serão respeitados os direitos ao meio ambiente e à qualidade de vida
da população. Deve-se levar em contar a empregabilidade gerada com a implantação do saneamento, já que diversas pessoas podem se beneficiar direta
e indiretamente com esse trabalho.
Devem ser explorados ainda, métodos alternativos de tratamento e disposição de efluentes e resíduos sanitários, os quais com tratamento adequado se
constituem de ótimo condicionante de solos, o que leva a maiores produtividades agrícolas de menor custo, contribuindo principalmente para a economia
de pequenas propriedades familiares rurais, as quais devem ser observadas no processo de modernização e consolidação da região.

7) Viabilidade orçamentária/Alocação de recursos financeiros
Com a reforma da CF/88, todos os municípios brasileiros tiveram a vida facilitada, pois ao precisar de recursos da esfera federal, não precisam mais
e não sofrem interferências dos governos estaduais, ou seja, a forma de relação intergovernamental será de forma direta entre o governo central e os
governos locais.
Fontes de recursos para implantação do tema básico em estudo, o saneamento básico.

7.1) Presidência da República
Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República – SEDU/PR – Verbas para esgotamento sanitário para Municípios – Via
Caixa Econômica Federal -(www.caixa.gov.br) – governos – saneamento e meio ambiente em esgotamento sanitário e saneamento ambiental urbano.

7.2) Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (www.cidades.gov.br) – Secretarias Nacionais – Saneamento.
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7.3) Ministério da saúde
Fundação Nacional de Saúde (Funasa) Departamento de Engenharia de Saúde Pública – Recursos do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC –
Saneamento em Municípios com população total de até 50.000 habitantes (www.funasa.gov.br) – Saneamento – PAC.

7.4) Ministério da Integração Nacional – Programas e ações
-

Secretaria de Programas Regionais – Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais (PROMESO).

-

Secretaria de Infraestrutura Hídrica – Programa Drenagem Urbana Sustentável. Recursos Caixa, FGTS e BNDES. (www.integração.gov.br) – Programas e Ações.

8) Signatários
Foram diversas representações envolvidas na elaboração deste estudo básico, primeiramente os associados da Associação de Engenheiro, Arquitetos
e Agrônomos do Vale do Ivaí (ASSEAVI), que não mediram esforços para a consulta sobre qual assunto ou proposta seria a que representasse de forma
mais relevante os interesses e necessidades da microrregião em questão, depois disso um número grande de entidades que estão listadas abaixo:
-

Prefeitura Municipal de Ivaiporã

-

Câmara Municipal de Vereadores de Ivaiporã

-

Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná – SEAB

-

Emater de Ivaiporã

-

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná – IFPR – Campus Ivaiporã

-

Prefeitura Municipal de Jardim Alegre

-

Prefeitura Municipal de Lidianópolis

-

Prefeitura Municipal de Manoel Ribas

-

Prefeitura Municipal de Arapuã

-

Prefeitura Municipal de Ariranha do Ivaí

-

Câmara Municipal dos Vereadores de Arapuã

-

Maçonaria de Ivaiporã

-

Rotary Club de Manoel Ribas

-

Prefeitura Municipal de Godoy Moreira
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Unidade: S3
Regional: Cascavel
Centralidade: Cascavel

Tema: SANEAMENTO AMBIENTAL
AEAC – Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Cascavel
ABEAG – Associação Brasileira de Eng. Agrícolas
APEAG – Associação Paranaense de Eng. Agrícolas
AREAC – Associação Regional dos Eng. Agr. De Cascavel
SAUC – Sociedade de Arquitetura e Urbanismo de Cascavel
SENGE – Sindicato dos Engenheiros do Paraná
CREA-PR – Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Paraná
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1)

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

1.1) Localização espacial e geográfica da centralidade
A centralidade de Cascavel é composta pelos Municípios de Cascavel, Santa Tereza do Oeste, Cafelândia, Corbélia, Braganey, Anahy, Catanduvas, Três
Barras do Paraná, Boa Vista da Aparecida, Capitão Leônidas Marques, Santa Lúcia, Lindoeste e Ubiratã.

1.2) Informações sobre a infraestrutura local
Os Municípios da centralidade de Cascavel são compostos predominantemente de população inferior a 50 mil habitantes conforme pode ser observado
na tabela a seguir:
QUANTIDADE DE HABITANTES
Maior que 50 mil habitantes
Entre 10 e 50 mil habitantes
Entre 5 e 10 mil habitantes
Menor do que 5 mil habitantes

PERCENTUAL
6%
32%
26%
36%

Esta segmentação é importante para entender a característica dos Municípios da região no intuito de prospectar recursos para fomento de políticas
de saneamento para a região.
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Com relação à água potável, o Paraná e a Região Oeste têm 100% da população atendida, sendo por mananciais superficiais ou pelo aquífero subterrâneo serra geral, todavia devido ao aumento da população a disponibilidade de água está ficando escassa, como por exemplo:
CAPTAÇÃO

VAZÃO DE EXPLORAÇÃO M³/DIA POPULAÇÃO DE SATURAÇÃO

POÇOS

POPULAÇÃO ACUMULADA

7.300

45.000

45.000

Rio Cascavel

20.000

121.000

166.000

Rio Peroba

11.100

68.000

234.000

Rio Saltinho

4.800

30.000

264.000

Poços a instalar

6.000

37.000

301.000

Rio São José

26.000

150.000

451.000

Rio do Salto

14.400

85.000

536.000

ATUAL

FUTURA

Saturação dos recursos hídricos em relação a população.

Mapa das bacias hidrográficas de Cascavel.

O Ministério das Cidades, a Fundação Nacional de Saúde – Funasa, Caixa Econômica Federal e BNDES são as instituições responsáveis do Governo
Federal para promover a inclusão social por meio das ações de saneamento de prevenção e de controle de doenças. São também, as instituições responsáveis por formular e implementar políticas a nível nacional que preveem ações para a promoção e proteção à saúde relacionada com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, Secretária Nacional de Saneamento e de Habitação. Os investimentos visam intervir
no meio ambiente, na infraestrutura de todos os Municípios brasileiros que estão em condições de vida de populações vulneráveis e sem sustentabilidade.
As ações de saneamento atualmente estão voltadas para a universalização do atendimento com água potável e de coleta, afastamento, tratamento e
disposição final de esgoto de forma adequada nos corpos receptores.
No Brasil o sistema de saneamento ambiental é precário, se de um lado água potável é ainda um desafio em algumas regiões, como no norte, nordeste
e centro-oeste, que buscam a universalização nas sedes dos Municípios, nas regiões sudeste e sul o desafio é em relação ao esgotamento sanitário que
avança lentamente. O mais agravante no Brasil é que em relação ao esgoto coletado, somente 18% é tratado.
No Paraná a população atendida pela coleta de esgoto chega a 62% e destes, 98% é tratado. Na região oeste 52% da população urbana está atendida com sistema de coleta e afastamento do esgoto sanitário e destes, 100% tem tratamento em conformidade com as Resoluções do Conama e das
licenças de operação emitidas pelo Instituto Ambiental do Paraná e as outorgas pelo Instituto das Águas do Paraná, que a nível estadual são instituições
reguladoras e controladoras.
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A tabela abaixo referencia a situação de atendimento por segmento de Municípios com sistema de esgotamento sanitário:
QUANTIDADE DE HABITANTES

PERCENTUAL

Maior que 50 mil habitantes

100% dos Municípios com esgoto implantado

Entre 10 e 50 mil habitantes

25% dos Municípios com esgoto implantado

Entre 5 e 10 mil habitantes

38% dos Municípios com esgoto implantado

Menor do que 5 mil habitantes

33% dos Municípios com esgoto implantado

Esta correlação é feita levando-se em conta os Municípios que tem 100% de sua população com sistema de abastecimento com água potável.
Entre estes Municípios podemos destacar a Sede do Município de Marechal Cândido Rondon, com população próxima a 50 mil, e que não possui
sistema de coleta, afastamento, tratamento e disposição final adequada dos resíduos líquidos gerados pela população.
Há, de se destacar que o sistema de esgotamento sanitário individual desde que atendidas as exigências técnicas é também, uma opção economicamente viável para os Municípios, bairros, distritos administrativos e comunidades rurais, quando não ocorra concentração urbana elevada a ponto de
inviabilizar a percolação e ou a infiltração no solo dos efluentes que receberam o tratamento por sistema de fossa séptica individual ou coletiva, ou seja,
é recomendada para Municípios e comunidades com população inferior a 5.000 habitantes e que não estejam em área de vulnerabilidade.
Nas áreas de alta concentração urbana, onde os domicílios não estão ligados a rede coletora de esgoto das companhias de saneamento estadual ou
municipal e a população utiliza-se das fossas negras, sem dimensionamento técnico para destinar o esgoto doméstico, pode ocorrer a contaminação do
solo e também contaminar o lençol freático e as nascentes dos rios.
Outra prática utilizada nos locais de alta concentração urbana é de após não haver mais área para a construção de fossa negra os dejetos das residências serem lançados nas galerias de águas pluviais ou a céu aberto nas vias públicas de regiões regularizadas ou não.
Nas concentrações urbanas de ocupação irregular, favelas e outros tipos de habitação, são práticas comuns o lançamento de dejetos nas ruas, colocando a população em situação vulnerável a doenças de vinculação hídrica.
Estima-se que cerca de 70% das internações hospitalares no Brasil estão relacionadas a deficiências no saneamento básico. Estão entre as doenças
relacionadas com o saneamento básico: diarreias, hepatite A, febres entéricas, esquistossomose, leptospirose, teníases, helmintíases, micoses, conjuntivite e tracoma.
Geralmente o sistema de tratamento de esgoto é realizado por sistema de redução da carga orgânica biológica, que mais se adapta as condições de
tratabilidade no hemisfério sul.

Estação de tratamento anaeróbio de fluxo ascendente, seguido de filtro.
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2)

DIAGNÓSTICO AVANÇADO

Na região a Sanepar atende por contrato de concessão a maioria dos Municípios, outros 4 Municípios são atendidos por autarquias municipais ou
pela administração direta.
Não há como dizer qual a melhor forma de gestão, se municipal ou estadual, em razão da complexidade dos processos de cada Município, suas
características socioculturais e das diretrizes que os executivos definem e defendem para a sua população.
Atualmente por dispositivo legal o Governo Federal estabeleceu que até 31/12/2012 seja implantado de acordo com a legislação municipal, o PMSB
– Plano Municipal de Saneamento Ambiental. Este deve ser elaborado pelo Município estabelecendo as metas progressivas nos eixos de atendimento
com água potável a população urbana, distritos administrativos e das comunidades rurais, metas de atendimento com sistema de esgotamento sanitário,
coletado e tratado, metas e planos de ações de tratamento dos resíduos sólidos e o correto dimensionamento, afastamento e disposição final das águas
pluviais das sedes dos Municípios, distritos administrativos e comunidades rurais ; levando-se em conta a preocupação com os impactos ambientais nos
pontos de deságue.

3)

PROPOSIÇãO BÁSICA

3.1) Temática básica em estudo
Todos os eixos acima citados dependem diretamente do conhecimento e das habilidades das áreas da engenharia em todos os campos: civil, mecânica, elétrica, de automação e química, envolvendo engenheiros, arquitetos e técnicos. Estes devem sempre estar a frente da execução dos projetos, do
planejamento, do orçamento e da execução buscando a melhor forma de trazer benefício à população e na elaboração de soluções de forma sustentável
pensando nas futuras gerações.
A função dos conselhos e associações de engenharia e arquitetura é estar sempre alerta quanto à disponibilização de recursos onerosos e não onerosos
de forma equitativa a todas as pessoas, Municípios e Estados.

3.2) Desenvolvimento profissional
Tem-se clara e evidenciada que a formação profissional acadêmica não basta mais para o conhecimento técnico a fim de atuar na área de saneamento.
A região oeste não possui de forma sistematizada cursos para formação complementar e especialização na área específica, ficando este desenvolvimento
restrito aos profissionais das companhias municipais e estaduais.

4)

SEGMENTOS ECONÔMICOS ATINGIDOS

4.1) Indicação dos setores sociais e econômicos direta e indiretamente
atingidos com a proposição
É de pleno conhecimento de todos que existe uma relação direta entre o investimento em obras de coleta e tratamento de esgoto com a saúde da população.
Segundo dados da Funasa, investir em saneamento básico e ambiental sai mais barato que tratar de doenças, já que de acordo com a OMS cada R$
1,00 de investimento na área de saneamento, resulta em R$ 4,00 economizados em saúde pública, no período de dez anos.
A partir deste raciocínio pode-se considerar que certamente haverá redução no número de internações nos postos de saúde e hospitais da região em
decorrências de doenças de veiculação hídricas.
O setor de saneamento aliado ao da construção civil são os maiores geradores de emprego direto. Devido à especificidade das obras a serem executadas os serviços dependem quase que exclusivamente de mão de obra desde as de técnica especializada até as menos qualificadas, universalizando e
oportunizando a melhoria de qualidade de vida do trabalhador urbano.
Além dos benefícios econômicos deve-se também ressaltar os benefícios que serão produzidos à natureza, pois os dejetos serão devidamente tratados
evitando-se assim a proliferação de vetores causadores de doenças relacionadas à água, sem dizer no volume de dejetos que deixará de ser depositado
indevidamente nos solos e rios da região.
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5)

MOBILIZAÇÃO NECESSÁRIA – ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Primeiro as áreas de engenharia e arquitetura devem ficar atentas as movimentações que estão ocorrendo em seus Municípios e participar de
forma efetiva nos processos de implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB. Trata-se de plano com validade de 30 anos que
será reavaliado a cada 4 anos, medindo o esforço da sociedade quanto à necessidade das metas a serem executadas não mais pela vontade pessoal
mas sim pela vontade da comunidade.
Depois de aprovado na câmara de vereadores e implantado o PMSB, os profissionais devem buscar a cobrança das metas, análise e avaliação dos
projetos propostos, e também, a sua qualificação para participação direta nos projetos e obras necessárias para atender a demanda dos serviços gerados.

6)

OPORTUNIDADES

No saneamento ambiental em seus quatro eixos, que são: os sistemas de abastecimento de água, os sistemas de esgotamento sanitário, de resíduos
sólidos e da drenagem urbana há muitas oportunidades nas áreas de engenharia quanto ao apoio a melhoria da qualidade de vida com as implementações
de políticas de inclusão social do governo federal, estadual e municipal.
São muitas as oportunidades e ações que podem ser elencadas para a melhoria da qualidade de vida da população, da redução da degradação ambiental, da integração do homem urbano ao rural. Considerando que a região é bem servida com água potável nas sedes dos Municípios, em distritos
administrativos, mas a população rural é carente deste líquido precioso para a sua sedentação e higienização.
Quanto ao esgotamento sanitário nota-se que há uma evolução crescente nas sedes dos Municípios, todavia ainda é insuficiente para atender as
demandas da população.
A parte de resíduos sólidos é também, um dos eixos que ainda há muito espaço para o desenvolvimento de projetos e obras de qualidade que podem
potencializar as áreas de engenharia sanitária, civil, química e eletromecânica.
A drenagem urbana é normalmente executada sem levar em consideração as variáveis pertinentes ao processo, tais como as vias para escoamento de
água. Muitos Municípios não atendem as mínimas condições de engenharia e do respeito ao meio ambiente, preocupam-se em apenas realizar o esgotamento das águas pluviais sem a análise dos impactos ambientais a jusante dos pontos de lançamento.
Somente com equipes técnicas compostas e qualificadas, será possível atender toda a demanda por projetos de saneamento básico que é urgente
nesta região conforme comprovam os dados apresentados no diagnóstico.

7)

RECURSOS DISPONíVEIS ATUALMENTE

Em 2011, os recursos do PAC 2 da Funasa propõe a liberação a nível nacional de aproximadamente R$ 5 bilhões, cujo objetivo é de elevar os indicadores de atendimento com água potável e esgotamento sanitário em todo país.
Até 18 de julho as companhias estaduais, municipais, inscreveram-se através de carta proposta, como primeira etapa de seleção. Foi inicialmente
proposto o valor de R$ 1,1 bilhão para esgotamento sanitário, R$ 800 milhões para abastecimento de água e R$ 300 milhões para elaboração de projetos. A distribuição desta verba vai depender das propostas apresentadas pelas Prefeituras e da Sanepar.
Os recursos depois de aprovados serão aplicados, tanto para área urbana quanto nos distritos administrativos e nas comunidades rurais, na construção
de sistemas de abastecimento de água (estação elevatória, tratamento de água, rede de distribuição, ligação domiciliar, equipamento de medição macro
e micro de forma complementar); sistema de esgotamento sanitário (rede coletora, interceptor e emissário, estação de tratamento) e melhorias sanitárias
domiciliares (módulo sanitário, de reservatório domiciliar, cisterna e demais instalações hidrossanitárias).

8)

SIGNATÁRIOS

São signatários a esta iniciativa os 13 Municípios da centralidade de Cascavel, e as entidades de classe : AEAC – Associação dos Eng. e Arq. de
Cascavel, ABEAG – Associação Brasileira dos Eng. Agrícolas, APEAG – Associação dos Eng. Agrícolas do Paraná, AREAC – Associação Regional de Engenheiros Agrônomos de Cascavel, SAUC – Sociedade de Arquitetura e Urbanismo de Cascavel, e SENGE/PR – Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Unidade: S4
Regional: Cascavel
Centralidade: Medianeira/Foz do Iguaçu

Tema: SANEAMENTO AMBIENTAL

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Medianeira e região
Associação de Agrônomos Arquitetos e Engenheiros de Foz do Iguaçu
Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de São Miguel do Iguaçu
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná
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1) DIAGNÓsTICO PRELIMINAR
1.1) Localização espacial e geográfica da centralidade

A centralidade de Foz e Medianeira é composta pelos Municípios de Medianeira, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu,
Matelândia, Céu Azul, Missal, Serranópolis do Iguaçu, Itaipulândia, Vera Cruz do Oeste, Diamante do Oeste.
O Município de Foz do Iguaçu, possui cerca de 260 mil habitantes, de diversas etnias. Das 192 nacionalidades existentes, a cidade abriga cerca de
80, e tem como sua principal fonte de renda o turismo através de vários pontos turísticos de renome mundial, além de fazer fronteira com dois países:
Paraguai e Argentina.
As cidades de Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Matelândia, Céu Azul, Missal, Serranópolis do Iguaçu, Itaipulândia, Vera Cruz do
Oeste e Diamante do Oeste, são Municípios de pequeno porte, abaixo de 50 mil habitantes e têm sua economia formada basicamente pelo setor agrícola
e industrial, alguns também pelos royalties fornecidos pela Usina Hidroelétrica de Itaipu, como forma de indenização por áreas perdidas pela formação
do Lago de Itaipu com a construção da Usina.
São Municípios promissores, em amplo crescimento populacional e econômico devido ao crescente número de universidades instaladas, empresas e
atividades turísticas.

1.1.1) Município de Foz do Iguaçu

Imagem do Município
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Limites do Município
FONTE: IPARDES
Base Cartográfica ITCG (2010)

Informações sobre população

Informações sobre atividades econômicas
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1.1.2) Município de Medianeira

Imagem do Município

Limites do Município

Informações sobre população
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Informações sobre atividades econômicas

1.2

Informações sobre a infraestrutura local

Os Municípios da centralidade de Foz e Medianeira contam predominantemente com população inferior a 50 mil habitantes conforme pode ser observado na tabela a seguir:
Municípios com População

PERCENTUAL

Maior que 50 mil habitantes

6%

Entre 10 e 50 mil Habitantes

32%

Entre 5 e 10 mil Habitantes

26%

Menor do que 5 mil habitantes

36%

Esta segmentação é importante para entender a característica dos Municípios da região no intuito de prospectar recursos para fomento de políticas
de saneamento para a região.
O Ministério das Cidades, a Fundação Nacional de Saúde – Funasa, CEF e BNDES são as instituições responsáveis do Governo Federal a fim de
promover a inclusão social por meio das ações para saneamento de prevenção e do controle de doenças. São também, as instituições responsáveis por
formular e implementar políticas a nível Nacional que preveem ações para a promoção e da proteção à saúde relacionada com as ações estabelecidas
pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, Secretaria Nacional de Saneamento e da Habitação. Os investimentos visam intervir no
meio ambiente, na infraestrutura de todos os Municípios brasileiros que estão em condições de vida de populações vulneráveis e sem sustentabilidade.
As ações de saneamento atualmente estão voltadas para a universalização do atendimento com água potável e de coleta, afastamento, tratamento e
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disposição final de esgoto de forma adequada nos corpos receptores.
No Brasil o sistema de saneamento ambiental é precário. Se, de um lado água potável é ainda um desafio em algumas regiões, como no norte, nordeste e centro-oeste, que buscam a universalização nas sedes dos Municípios, nas regiões sudeste e sul o desafio é em relação ao esgotamento sanitário
que avança lentamente. O mais agravante no Brasil é em relação ao esgoto coletado, onde somente 18% é tratado.
No Paraná a população atendida pela rede de esgoto chega a 62% sendo que destes, 98% são tratados. Na região oeste 52% da população urbana
está atendida com sistema de coleta e afastamento do esgoto sanitário e deste percentual, 100% é tratado em conformidade com as resoluções do
CONAMA e das licenças de operação emitidas pelo Instituto Ambiental do Paraná e as outorgas pelo Instituto das Águas do Paraná, que a nível estadual
são instituições reguladoras e controladoras.
A tabela referencia a situação de atendimento por segmento de Municípios com sistema de esgotamento sanitário:
Municípios com População

PERCENTUAL

Maior que 50 mil habitantes

100% dos Municípios com esgoto implantado

Entre 10 e 50 mil habitantes

25% dos Municípios com esgoto implantado

Entre 5 e 10 mil babitantes

38% dos Municípios com esgoto implantado

Menor do que 5 mil habitantes

33% dos Municípios com esgoto implantado

Esta correlação é feita levando-se em conta os Municípios que tem 100% de sua população com sistema de abastecimento com água potável.
Entre estes municípos podemos destacar a Sede do Município de Marechal Cândido Rondon, com população próxima a 50 mil, e que não possui
sistema de coleta, afastamento, tratamento e disposição final adequada dos resíduos líquidos gerados pela população.
Há, de se destacar que o sistema de esgotamento sanitário individual desde que atendida as exigências técnicas é também, uma opção economicamente viável para os Municípios, bairros, distritos administrativos e comunidades rurais, quando não ocorre concentração urbana elevada a ponto de
inviabilizar a percolação e/ou a infiltração no solo dos efluentes que receberam o tratamento por sistema de fossa séptica individual ou coletiva.
Nas áreas de alta concentração urbana, onde os domicílios não estão ligados a rede coletora de esgoto das companhias de saneamento estadual ou
municipal e a população utiliza-se das fossas negras, sem dimensionamento técnico, para destinar o esgoto doméstico, pode ocorrer a contaminação do
solo e também pode inclusive contaminar o lençol freático e as nascentes dos rios.
Outra prática utilizada nos locais de alta concentração urbana é de após não haver mais área para a construção de fossa negra os dejetos das residências serem lançados nas galerias de águas pluviais ou a céu aberto nas vias públicas de regiões regularizadas ou não.
Nas concentrações urbanas de ocupação irregular, favelas e outros tipos de habitação, são práticas comuns o lançamento de dejetos nas ruas, colocando a população em situação vulnerável a doenças de vinculação hídrica.
Estima-se que cerca de 70% das internações hospitalares no Brasil estão relacionadas a deficiências no saneamento básico. Estão entre as doenças relacionadas com o saneamento básico: diarreias, hepatite A, febres entéricas, esquistossomose, leptospirose, teníases, helmintíases, micoses, conjuntivite e tracoma.
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Informações sobre Agropecuária – Município de Medianeira

Informações sobre abastecimento de água – Município de Foz do Iguaçu

Informações sobre abastecimento de água – Município de Medianeira
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Informações sobre atendimento de esgoto – Município de Foz do Iguaçu

Informações sobre atendimento de esgoto – Município de Medianeira

2)

DIAGNÓSTICO AVANÇADO

Na região a Sanepar atende por contrato de concessão a maioria dos Municípios, em 4 Municípios são atendidos por autarquias municipais ou por
administração direta.
Não há como dizer qual a melhor forma de gestão se municipal ou estadual, em razão da complexidade dos processos de cada Município, suas características socioculturais e das diretrizes que os executivos definem e defendem para a sua população.
Atualmente por dispositivo legal o Governo Federal estabeleceu que até 31/12/2012 seja implantado e em legislação municipal o PMSB – Plano
Municipal de Saneamento Ambiental que deve ser elaborado pelo Município estabelecendo as metas progressivas nos eixos de atendimento com água
potável a população urbana, distritos administrativos e das comunidades rurais, metas de atendimento com sistema de esgotamento sanitário, coletado e
tratado, metas e planos de ações de tratamento dos resíduos sólidos e o correto dimensionamento, afastamento e disposição final das águas pluviais das
sedes dos Municípios, distritos administrativos e comunidades rurais com a preocupação com os impactos ambientais nos pontos de deságue.

3)

PROPOSIÇÃO BÁSICA

3.1) Temática básica em estudo
Todos os eixos dependem diretamente do conhecimento e das habilidades da engenharia em todos os campos, civil, mecânica, elétrica, de automação
química, envolvendo engenheiros, arquitetos e técnicos que estão a frente da execução dos projetos, do planejamento, do orçamento e da execução da
melhor forma de benefício à população e da elaboração de soluções de forma sustentável pensando nas futuras gerações.
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A função dos conselhos e associações de engenharia e arquitetura, devem estar alertas quanto a disponibilização de recursos onerosos e não onerosos
de forma equitativa a todas as pessoas, Municípios e Estados.

3.2) Desenvolvimento profissional
Tem-se clara e evidenciada que a formação profissional acadêmica não basta mais para o conhecimento técnico a fim de atuar na área de saneamento,
a região oeste não possui forma sistematizada de cursos para formação complementar e especialização na área específica, ficando este desenvolvimento
restrito aos profissionais das companhias municipal e estadual.

4)

SEGMENTOS ECONÔMICOS ATINGIDOS

4.1) Indicação dos setores sociais e econômicos direta e indiretamente
	atingidos com a proposição
É de pleno conhecimento de todos que existe uma relação direta entre o investimento em obras de coleta e tratamento de esgoto com a saúde da
população.
Segundo dados da Funasa, investir em saneamento básico e ambiental sai mais barato que tratar de doenças, já que de acordo com a OMS cada R$
1 gasto com investimentos na área de saneamento, são R$ 4 economizados em saúde pública, no período de dez anos.
A partir deste raciocínio pode-se considerar que certamente haverá redução no número de internações nos postos de saúde e hospitais da região em
decorrências de doenças de veiculação hídricas.
O setor de saneamento aliado ao da construção civil são os maiores geradores de emprego direto, devido à especificidade das obras a serem
executadas os serviços dependem quase que exclusivamente de mão de obra desde as de técnica especializada até a menos qualificada, universalizando e oportunizando a melhoria de qualidade de vida do trabalhador urbano.
Além dos benefícios econômicos deve-se também ressaltar os benefícios que serão produzidos à natureza, pois os dejetos serão devidamente tratados
evitando-se assim a proliferação de vetores causadores de doenças relacionadas à água, sem dizer do volume de dejetos que deixará de ser depositada
indevidamente nos solos e rios da região.

5)

MOBILIZAÇÃO NECESSÁRIA – ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Primeiro as áreas de engenharia e arquitetura devem ficar atentos às movimentações que estão ocorrendo em seus Municípios e participar de forma
efetiva nos processos de implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB. Trata-se de plano com validade para 30 anos e reavaliado
a cada 4 anos, o que mede o esforço da sociedade quanto a necessidade das metas a serem executadas não mais pela vontade pessoal mas, sim pela
vontade da comunidade.
Depois de aprovado na Câmara de Vereadores e implantado o PMSB, os profissionais devem buscar a cobrança das metas, analise e avaliação dos
projetos propostos, e também, a sua qualificação para participação direta nos projetos e obras necessárias para atender a demanda dos serviços gerados.

6)

OPORTUNIDADES

No saneamento ambiental em seus quatro eixos, que são, os sistemas de abastecimento de água, os sistemas de esgotamento sanitário, de resíduos
sólidos e da drenagem urbana oportunizam e muito as áreas de engenharia no apoio a melhoria da qualidade de vida com as implementações de políticas
de inclusão social do governo federal, estadual e municipal.
São muitas as oportunidades e ações que podem ser elencadas para a melhoria da qualidade de vida da população, da redução da degradação ambiental, da integração do homem urbano ao rural. Considerando que a região é bem servida com água potável nas sedes dos Municípios, em distritos
administrativos, mas a população rural é carente deste líquido precioso para a sua sedentação e higienização.
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Quanto ao esgotamento sanitário nota-se que há uma evolução crescente nas sedes dos Municípios, todavia ainda é insuficiente para atender as
demandas da população.
A questão de resíduos sólidos é também um dos eixos que ainda há muito espaço para o desenvolvimento de projetos e obras de qualidade e que
possam potencializar as áreas de engenharia sanitária, civil, química e eletromecânica.
A drenagem urbana é normalmente executada sem levar em consideração as variáveis pertinentes ao processo, tais como as vias para escoamento de
água. Muitos Municípios não atendem as mínimas condições de engenharia e do respeito ao meio ambiente, preocupam-se em apenas realizar o esgotamento das águas pluviais sem a análise dos impactos ambientais a jusante dos pontos de lançamento.
Somente com equipes técnicas compostas e qualificadas, será possível atender toda a demanda por projetos de saneamento básico que é urgente
nesta região conforme comprovam os dados apresentados no diagnóstico.

7)

RECURSOS DISPONÍVEIS ATUALMENTE

Em 2012, os recursos do PAC 2 da Funasa propõe a liberação a nível nacional de aproximadamente R$ 5 bilhões, cujo objetivo é de elevar os indicadores de atendimento com água potável e esgotamento sanitário em todo país. Até 18 de julho as companhias estaduais, municipais, inscreveram-se
através de carta proposta, como primeira etapa de seleção. Foi inicialmente proposto o valor de R$ 1,1 bilhão para esgotamento sanitário, R$ 800
milhões para abastecimento de água e R$ 300 milhões para elaboração de projetos. A distribuição desta verba vai depender das propostas apresentadas
pelas Prefeituras e da Sanepar.
Os recursos depois de aprovados serão aplicados, tanto para área urbana quanto nos distritos administrativos e nas comunidades rurais, na construção
de sistemas de abastecimento de água (estação elevatória, tratamento de água, rede de distribuição, ligação domiciliar, equipamento de medição macro
e micro de forma complementar); sistema de esgotamento sanitário (rede coletora, interceptor e emissário, estação de tratamento) e melhorias sanitárias
domiciliares (módulo sanitário, de reservatório domiciliar, cisterna e demais instalações hidrossanitárias).

8)

SIGNATÁRIOS

São signatários a esta iniciativa os Municípios da centralidade de Foz e Medianeira, os Municípios de Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu,
Matelândia, Céu Azul, Missal, Serranópolis do Iguaçu, Itaipulândia, Vera Cruz do Oeste, Diamante do Oeste. Associação dos Engenheiros e Arquitetos de
Medianeira e região, Associação dos Agrônomos Arquitetos e Engenheiros de Foz do Iguaçu e Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de São
Miguel do Iguaçu.
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1)

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

1.1) Localização Espacial
A Região Metropolitana de Curitiba ou Grande Curitiba, reúne 26 Municípios do Estado do Paraná, incluindo a capital. Os Municípios que fazem parte
da Região Metropolitana de Curitiba, de acordo com a Lei Complementar Federal n. 14/73, são: 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, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Tijucas do
Sul e Tunas do Paraná.
					 Figura 1 – Região Metropolitana de Curitiba – RMC
					 Fonte: Guia-Geo Paraná, 2011 e COMEM, 2009.

1.2) Recursos naturais e culturais
Para conseguir minimizar a geração dos resíduos gerados pelo homem é preciso envolver questões complexas como as questões culturais. E existe um
grande problema na atualidade que é aliar o estilo de vida com as questões ambientais, o que envolve as necessidades humanas em seu aspecto cultural,
educacional e de valores com a adoção de padrões de consumo mais equilibrados ecologicamente, ou seja, a necessidade de mudanças de hábito dos
cidadãos para a contribuição na melhoria da qualidade de vida.
Por sua vasta quantidade de recursos naturais e culturais, Curitiba é uma das cidades que mais atraem turistas brasileiros. E muitas vezes esquecemos
de utilizar este benefício a favor da sustentabilidade. Pode-se utilizar estes recursos como meio de esclarecer a situação atual de Curitiba e sua região
metropolitana em relação aos resíduos sólidos e de envolver toda a sociedade no plano de ação do EBDR, pois estes recursos são pontos de encontro da
população, portanto locais de fácil disseminação de informações, podendo elaborar ferramentas como programas de educação e gestão ambiental destinados a minimizar e erradicar os problemas com os resíduos sólidos, vinculando os recursos naturais e culturais às causas ambientais e despertando a
preocupação individual e coletiva. Existem várias maneiras de diminuir o impacto ambiental e, sobretudo no que diz respeito aos resíduos sólidos, basta
saber englobar os recursos que temos com as ações corretas para a resolução dos problemas. Mas para isso é necessário listar os principais problemas
enfrentados para então elaborar e implantar ações eficazes.
Enfatizando os recursos naturais, somente em Curitiba, há um total de 33 parques, que totalizam 19.251.878 m², ou 19,25 km², 4,42% da área
da cidade, não contando os parques da região metropolitana e nem as bacias hidrográficas da região, o que aumenta mais a quantidade de locais onde
a temática RESÍDUOS SÓLIDOS poderia ser trabalhada com projetos de educação e gestão ambiental. Curitiba tem altos índices de educação, tendo o
menor índice de analfabetismo e a melhor qualidade na educação básica entre capitais, esta questão da Educação Ambiental não deveria ser tão difícil
de ser trabalhada e alcançada.
O desafio que se apresenta é a transformação da sociedade de consumo em uma sociedade sustentável, responsável pelo resíduo que produz e pelo
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seu gerenciamento adequado. A Educação Ambiental promove a reflexão crítica sobre a problemática ambiental e concorre para a transformação dos
sistemas que a sustenta.
Mas não basta somente elaborar programas de educação e gestão ambiental e querer que a população tenha atitudes ambientalmente corretas e respeitem o meio ambiente. Primeiramente é necessário dar o exemplo, é necessário que o próprio governo haja da maneira como deseja que sua população
o faça e para isso deve-se atender a legislação ambiental, ter planos de emergências ambientais, comunicação eficiente com as partes interessadas, plano
de metas de melhorias, manual de práticas ambientais, entre outras ações; e tudo isso pode ser elaborado envolvendo os recursos naturais e culturais já
existentes na região. Para isso, é necessária uma boa gerência dos recursos pela parte dos governos, é preciso que exista um plano adequado, que previna
a ação antrópica nociva, propostas de modernização e adequação administrativa na área de controle, fiscalização e monitoramento ambiental, diretrizes
previstas para a proteção destes recursos naturais e culturais e implementação de medidas de cunho social junto às populações sem renda.
As cidades devem ser vistas e planejadas de maneira mais integrada e utilizar mais dos seus recursos naturais e culturais para solucionar seus problemas. Dessa forma, pode-se empregar esforços no sentido de reconhecer o entorno urbano e as suas potencialidades naturais e culturais. A forma de reger
a questão ambiental pertinente ao gerenciamento dos resíduos sólidos, com vistas a promover a otimização das funções da natureza, através de planos de
gerenciamento diferenciados encaminha soluções integradas em que o valor intrínseco das atividades está relacionado com a solidariedade das gerações
presentes para com as gerações que virão.
Atividades que poderiam ser feitas nos recursos naturais e culturais:
• São excelentes locais para a realização de estudos e pesquisas voltados à minimização de impactos ambientais ocasionados pela disposição
inadequada de resíduos sólidos;
• Pode-se elaborar programas de compostagem de resíduos orgânicos com os moradores, público que frequenta os parques e bosques e organizações sociais locais, aproveitando o composto gerado no solos dos parques, bosques, áreas verdes e jardins, podendo ser implantado programas
de plantação de mudas de flores para troca por resíduos recicláveis;
• Por ser local de encontro da população, poderia haver nestes locais depósitos para pilhas e baterias, medicamentos e outros resíduos perigosos,
pois muitos não sabem onde destinar corretamente estes resíduos;
• Distribuição de materiais educativos e de incentivo a limpeza do local;
• Palestras e campanhas atingindo todas as faixas etárias;
• Gestão correta dos resíduos gerados nestes locais e divulgação desta gestão.

1.3) Recursos Econômicos
Curitiba e Região Metropolitana apresentam uma população economicamente ativa de 2.337.555 pessoas (IBGE, 2000), com um total de 145.160
estabelecimentos e 2.094.085 empregos (TEM, 2010). Sua economia é baseada na Indústria e Comércio e Serviços, onde a maioria dos Estabelecimentos e Empregos concentram-se na área de Comércio, Comércio Varejista e Serviços, onde na Região Metropolitana preferencialmente concentra-se a maior
parte industrial, como apresenta-se nas Tabelas 1, 2 e 3 em Anexo.

1.4) Organizações sociais formadas na região
A recuperação do estado de degradação ambiental depende de um planejamento que contemple a preservação de cada um de seus compartimentos,
respeitando as comunidades humanas locais, suas atividades e contexto social. Uma etapa importante do planejamento e elaboração de um projeto é
verificar as possibilidades efetivas de construção de parcerias com as prefeituras e outras organizações locais para envolvê-los em todo o processo do
projeto. Em termos gerais, o objetivo é analisar a adesão de agentes organizacionais regionais aos propósitos do projeto.
A parceria com organizações sociais da região é fundamental para estimular e orientar as atividades de um projeto em direção as mudanças e melhorias necessárias, justamente por conhecer mais e estar mais envolvida com as questões locais, ou seja, é importante para dar suporte as atividades.
Mas para isso, é preciso elaborar um inventário e analisar o perfil das organizações sociais e potenciais parceiros para que envolvam somente instituições
e organizações que realmente acrescentem melhorias e benefícios ao projeto. No caso da temática Resíduos Sólidos, orienta-se pela investigação das
representações sociais da região que tenham interesse em se envolver com as questões ambientais e que compreendam as posições e disposições da
região e reconheçam as transformações necessárias, seus limites e potencialidades.
Uma região é permeada por relações políticas, sociais, culturais, econômicas e de poder que influenciam e são influenciadas pelas ações do governo
na busca de alternativas para os problemas vinculados ao desenvolvimento, por esta razão que é essencial o envolvimento da população e de organizações
sociais locais em qualquer projeto. O conhecimento da realidade local é limitado para quem não vive aquela realidade, porém as organizações sociais
dispõem de recursos sobre o assunto que apontam para articulações, sobreposições e complementaridades de ação política e técnica. Isto indica que o
projeto tem necessidade de receber apoio para potencializar sua ação e âmbito de implantação.
Mas ainda observa-se que cada organização ainda atua de forma compartimentada dentro de suas respectivas competências e este fato expressa uma
certa dificuldade em planejar ações coletivas necessárias para resolver problemas locais pois ainda são tratados tradicionalmente de forma isolada, e para
maiores resultados é necessário englobar todas as partes interessadas e atingidas, representações sociais da maior parte das organizações, formulação de
ações mais efetivas para a solução dos problemas ambientais e principalmente os relacionados ao tema Resíduos Sólidos. Sem o envolvimento, partici-
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pação e colaboração de todos, sem isso o projeto que visa a melhoria da qualidade ambiental da região, perde a razão da sua existência.
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS:
-

ONGs DE DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO COMO: Meio ambiente, agricultura, arte e cultura, comunicação, comércio, educação, esporte, organização popular, questões urbanas, saúde etc;

-

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES;

-

FUNDAÇÕES (Fundação O Boticário);

-

INSTITUIÇÕES (IAP).

1.5) Mercado de Trabalho
De acordo com o Ipardes (2010) a População total da Região Metropolitana de Curitiba é de 3.174.201 milhões. Já a População Economicamente
Ativa na região é de 43% e a disponibilidade de empregos é de 1.180.289 milhões, podendo atender até 37% da população da RMC.
Em Curitiba, a População estimada em 2009 era de 1.851.215 milhões de habitantes (IPARDES, 2011). A População Economicamente Ativa na
capital é de 44%, sendo que os homens compõe 55% dessa estimativa.
A atividade de comércio, reparação de veículos automotivos, objetos pessoais e domésticos concentra o maior número de pessoas na capital
(IPARDES, 2011). As atividades de indústria de transformação e de intermediações financeiras, atividades imobiliárias, aluguéis, serviços prEstados a
empresas também são destaque (IPARDES, 2011).
Ainda, de acordo com o Ipardes (2011), a renda per capita em Curitiba é de R$ 619,82.
Na RMC, a disponibilidade de empregos pode atender até 37% da população, porém pode-se dizer que esse índice atenda a uma parte da população
da Capital; o mesmo pode ocorrer ao contrário.

1.6) Qualidade de vida
De acordo com o Ipardes (2011) o Índice de Desenvolvimento Humano é de 0,856, já o Índice de Gini que mede o grau de concentração de uma
distribuição que varia de 0 (perfeita igualdade) até 1 ( desigualdade máxima) é de 0,59 em Curitiba. O coeficiente de mortalidade infantil na Capital é de
8,97 a cada mil nascidos vivos. Já a esperança de vida ao nascer tem índice de 71,57 anos. O Índice de Longevidade é de 0,776; de educação, 0,946;
e de renda, 0,846. A taxa de alfabetização de adultos é de 96,63% e a taxa bruta de frequência escolar é de 90,44%.
O IDH de Curitiba é alto e semelhante a países de primeiro mundo que estão próximos de 1, esse índice envolve três aspectos: conhecimento (medido
por indicadores de educação), saúde (medida pela longevidade) e padrão de vida digno (medido pela renda). A cidade tem uma distribuição de renda
desigual, mas não chega a ser extrema. Seu coeficiente de mortalidade é baixo e os anos de vida dos habitantes são altos. No quesito da educação, os
índices de alfabetização e de frequência escolar são altos, porém isso não mede a qualidade de ensino.

2)

DIAGNÓSTICO AVANÇADO

2.1) Definindo as principais potencialidades da região nas áreas econômica,
natural, populacional e infraestrutura social
Setores de Curitiba e Região Metropolitana em potencial economicamente
Segundo pesquisa realizada através de dados do Paraná Cidade, as principais atividades econômicas na Grande Curitiba são madeira, produtos
alimentares e produtos minerais não metálicos. Além dessas três principais atividades, a Região Metropolitana de Curitiba é bastante atuante nas áreas
de metalurgia, extração de minerais, química, papel e papelão, mobiliário, construção civil, produção de material plástico, material elétrico e de comunicação, têxteis, mecânica, material elétrico e de comunicação, material de transporte, editorial e gráfica, perfumaria, sabões e velas, couro, peles e
produtos similares. Os principais produtos agrosilvopastoris e a indústria dominante nos Municípios da Grande Curitiba estão relacionados no Quadro 1
em Anexo.
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Saneamento
- Abastecimento de Água
De acordo com pesquisa realizada no site do IBGE com a última atualização do ano de 2000, foram encontrados os seguintes valores, conforme
mostra a Tabela 6 em Anexo, referentes ao abastecimento de água em Curitiba e RMC.
A partir dos dados apresentados na Tabela 6 em Anexo, pode-se observar que quase 100% dos domicílios existentes em Curitiba são abastecidos pela
rede geral de abastecimento da Sanepar. Para a RMC este percentual reduz para 92,51%.
- Esgotamento Sanitário
Ainda de acordo com levantamento feito pelo IBGE, pode-se observar na Tabela 7 em Anexo, que quase 80% dos domicílios de Curitiba possuem o
serviço de coleta de esgoto doméstico realizado pela Sanepar, enquanto as demais formas de destinação de esgoto são quase irrelevantes. Já para a RMC
esse percentual cai para 33,90%, seguido de fossa séptica (32,24%), fossa rudimentar (23,54%), vala (4,26%) e rios e lagos (2,08%).
- Destinação de Lixo
Segundo pesquisa realizada pelo IBGE (2000), a coleta de lixo no Município de Curitiba atende 99,54% das residências, enquanto os outros 0,46%
são distribuídos entre queima na própria residência, enterrar, descartar em terrenos baldios, descartar em rios ou lagos e outros destinos. Na RMC, as
residências atendidas pela coleta urbana atinge o percentual de 89,03%, seguido de queima (8,0%) e as demais formas de descarte dividem os 6,97%
restantes, segundo Tabela 8 em Anexo.
- Sistema de Transporte
De acordo com pesquisa realizada na URBS, o sistema da Rede Integrada de Transporte tem as seguintes características:
• Integração com o uso do solo e sistema viário, configurando uma cidade com crescimento linear;
• Ampla acessibilidade com o pagamento de uma única tarifa;
• Prioridade do transporte coletivo sobre o individual;
• Caracterização tronco/alimentador;
• Terminais de integração fechados;
• 81 Km de canaletas, vias ou faixas exclusivas, caracterizando corredores de transporte; Terminais fora dos eixos principais ampliam a integração;
• Abrangência Metropolitana.
				 Figura 2 – Esquema da Rede Integrada de Transportes
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- Segurança
Em 2010 Curitiba e Região Metropolitana, dentro da escala utilizada, são marcadas por um alto índice de registro de crimes contra a pessoa, pois
essas duas AISP encontram-se na mesma faixa: a maior escala de registros de crimes contra a pessoa (3.1042 a 8.4260 registros) em 2010. Assim, é
possível afirmar que a Grande Curitiba encontram-se em regiões do Estado pouco seguras no que se refere aos crimes contras a pessoa.
De acordo com informações obtidas diretamente da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Paraná (http://www.defesacivil.pr.gov.br), todos os
Municípios da Grande Curitiba possuem Defesa Civil organizada.

3)

TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIÇÃO

3.1) Temática básica em estudo: Resíduos Sólidos
3.1.1) Situação atual da destinação dos Resíduos Sólidos de Curitiba
Resíduos Orgânicos
O gerenciamento dos resíduos sólidos orgânicos no Município de Curitiba é parte de um contrato de prestação de serviços, do qual atualmente é
detentora a empresa Cavo Serviços e Meio Ambiente S.A. Através deste contrato, a empresa se responsabiliza, entre outros serviços, pela coleta porta
a porta dos resíduos orgânicos, sendo estimado que hoje atenda a 99,7% dos domicílios do Município, segundo dados da SMMA (2006). Para atender
a população de áreas não urbanizadas e de difícil acesso ao caminhão da coleta regular, foi criado, em 1989, o Programa Compra do Lixo, através do
qual a população recebe da Prefeitura produtos hortifrutigranjeiros da época ao entregar o resíduo orgânico devidamente separado nos pontos de coleta
(SMMA, 2006).

Resíduos Recicláveis
O Município de Curitiba possui coleta de resíduos recicláveis desde 1989 é que denominada “Programa Lixo que não é Lixo”, que visa à sensibilização
da população de modo que a separação dos resíduos seja realizada de maneira mais eficiente para o melhor aproveitamento dos resíduos recicláveis e a
redução do volume depositado no Aterro.
Na mesma tendência da coleta domiciliar de resíduos orgânicos, a coleta de resíduos recicláveis é realizada porta à porta pela empresa Cavo Serviços
e Meio Ambiente S.A. A coleta abrange 99,7% dos domicílios, obedece a um plano específico que estabelece os 108 setores de coleta, nos quais a
frequência de coleta varia de uma a três vezes por semana.
Os empreendimentos que geram resíduos recicláveis em quantidade superior à prevista no Decreto Municipal 983/2004 devem apresentar nos seus
Planos de Gerenciamento, submetidos à análise da SMMA, alternativas encontradas para uma destinação adequada, segundo as tecnologias disponíveis
e o mercado existente. Alguns resíduos potencialmente recicláveis, no entanto, como as embalagens cartonadas de leite longa vida, ainda carecem de
um gerenciamento mais eficiente, no qual os fabricantes devem desempenhar um papel fundamental, sendo responsáveis pela sua coleta e destinação
(SMMA, 2006).

Resíduos Vegetais
Os resíduos vegetais eram destinados para a área do Parque Náutico, utilizada desde 1991 como Depósitos de Resíduos Vegetais. No ano de 2005
houve a saturação da área, assim a SMMA iniciou os trâmites para terceirização da destinação final deste material, então a partir de 2006 a empresa
Reciclom passou a receber e processar (triturar) o resíduo coletado na cidade. O volume recebido pela empresa cresceu desde o início de sua operação
devido a alguns ajustes que se fizeram necessários em seu sistema de tratamento, e hoje já representa 100% do volume coletado (SMMA, 2010).
No ano de 2008 a empresa responsável pelo tratamento de resíduos vegetais, coletou em média 750 m³ por dia de resíduos de podas e cortes de
árvores, a destinação é realizada por um processo mecânico de estilhamento e após é comercializado como biomassa (RECICLOM, 2010).
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3.2) Disponibilidade de recursos técnico-profissionais na região para
enfrentamento do desafio da proposição
A região conta com grande número de profissionais na área de engenharia, arquitetura, planejamento urbano. Algumas entidades como CREA, IPPUC
e COMEC contam com um grande número de profissionais qualificados e a disponibilidade de dados e informações para execução das propostas.

3.3) Justificando sobre a escolha da temática proposta
O tema Resíduos Sólidos Urbanos foi elencado e definido em reunião com as entidades de classe da centralidade em estudo, devido aos índices crescentes de geração e não gestão correta dos resíduos sólidos urbanos. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (ABRELPE), o índice de geração de lixo no Brasil cresceu 7% de 2009 para 2010. Em 2009, o país gerou 57 milhões de toneladas, saltando
para 61 milhões no ano seguinte. Isolado, o crescimento já preocupa, mas outro dado agrava a situação: no mesmo período, a população aumentou em
apenas 1%. Com a provável ampliação do poder aquisitivo, a tendência é de que a geração de resíduos continue a subir ano após ano, causando danos
ao meio ambiente, já que 37% dos resíduos vão para lixões. Na Região Metropolitana de Curitiba–RMC estes índices não são diferentes e poderão ser
percebidos neste estudo.

4)

SEGMENTOS ECONÔMICOS ENVOLVIDOS E PROPOSTAS DE AÇÃO

4.1) Realizando levantamento dos segmentos sociais e econômicos que
possam ser afetados direta ou indiretamente pela proposição
As ações que visam a melhoria da temática “Resíduos Sólidos” atingem todos os segmentos econômicos de Curitiba e sua centralidade. Considerando
que o descarte de resíduos faz parte da vida diária de toda a população, este tem impacto direto na estrutura organizacional da cidade.
As proposições aqui levantadas visam uma melhoria no sistema de coleta, transporte e destinação do resíduo, que depende não só de órgãos municipais, mas sim da população como um todo, que tem papel ativo e fiscalizador deste sistema. Apesar de toda população ser atingida com a temática,
deve-se ressaltar que a população de baixa renda será a mais afetada, pois muitas vezes é através da coleta de resíduos que estes tiram sua renda
econômica, e com as proposições apresentadas, espera-se que esta parte da população só tenha a ganhar, tanto economicamente como na melhoria de
sua qualidade de vida.

4.2) Levantamento dos problemas e estratégias para a temática
4.2.1) PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1. Baixo grau de conscientização da população para realizar a correta separação e acondicionamento dos resíduos, ou seja, ainda não existe o
conhecimento da importância de se segregar corretamente os resíduos gerados. E resultados positivos não serão alcançados se não houver
a cooperação dos diversos setores da sociedade.
2. Deficiências no sistema e na logística de coletas dos resíduos sólidos, ou seja, carência de uma eficiente organização, planejamento e estrutura de coleta.
3. Ausência de comunicação entre o governo, o setor produtivo, especialistas e a população em geral.
4. A crônica falta de recursos, investimentos e de estrutura adequada resultam em um grande aumento dos problemas socioambientais relacionados à gestão inadequada de resíduos sólidos.
5. Escassez de programas de reaproveitamento de resíduos e de abordagens técnicas para os problemas dos resíduos sólidos.
6. Falta de informação e conhecimento dos gestores públicos sobre a temática resíduos sólidos.

70

70
EBDR CURITIBA | RESÍDUOS SÓLIDOS

4.2.2) ESTRATÉGIAS PARA OS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1. Baixo grau de conscientização da população para segregação de resíduos
Estratégias:
-

Maior definição e divulgação de Resíduos Orgânicos e Recicláveis: Melhoria na divulgação do conceito de resíduo orgânico e reciclável;

-

Benefícios/Recompensas pela correta destinação: Criação de programas que visem à melhoria do reaproveitamento dos resíduos,
através da troca do resíduo por algum benefício ou recompensa;

-

Melhoria na informação dos impactos negativos causados pelo manejo incorreto dos resíduos: Melhor abordagem e divulgação dos
impactos causados pelo manejo inadequado dos resíduos ao meio ambiente e a qualidade de vida da própria população;

-

Valorização e divulgação da importância do trabalho realizado pelos catadores: A participação dos catadores é de fundamental
importância, pois seu trabalho contribui para desviar parcelas de materiais recicláveis para seu reaproveitamento, diminuindo a
quantidade de resíduos destinados a aterros sanitários ou lixões.

2. Deficiências no sistema e na logística de coletas dos resíduos sólidos e falta de reaproveitamento dos mesmos
Estratégias:
-

Melhoria no mapeamento (georreferenciamento da rota dos caminhões): Melhoria na logística da coleta dos resíduos, através de um
mapeamento detalhado com o objetivo de aumentar a eficiência e qualidade da coleta;

-

Ponto de entrega voluntária (supermercados, terminais, parques etc.): Incentivar estabelecimentos estratégicos à coleta de resíduos
voluntária;

-

Redução dos Resíduos Sólidos Urbanos Secos dispostos em aterros sanitários;

-

Implantação de sistemas de logística reversa pós-consumo de embalagens em geral;

-

Implantação de medidas que incentivem as práticas de reutilização e reciclagem dos diversos materiais que compõe os RSUs;

-

Equacionamento das demandas por alterações tributárias (bitributação, isenções etc.) visando o estímulo a reutilização e reciclagem
de uma maneira geral;

-

Indução do emprego de produtos que tenham na sua composição materiais reciclados, nas compras públicas;

-

Inclusão de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis;

-

Promover o fortalecimento das cooperativas e associações de catadores, incrementando sua eficiência;

-

Promover a criação de novas cooperativas e associações e regularização das existentes;

-

Promover a articulação em rede das cooperativas e associações de catadores;

-

Fortalecer iniciativas de integração e articulação de políticas direcionadas para o catador, como por exemplo o Programa Pró-Catador
e a Proposta de Pagamentos por Serviços Ambientais Urbanos;

-

Apoio a realização de projetos, instalação e operação de unidades de triagem, (obras e equipamentos);

-

Ações de capacitação técnica e gerencial dos membros das cooperativas e associações;

-

Ações de educação ambiental especificamente aplicadas à temática da coleta seletiva e da atuação dos catadores junto à população
afetada, visando o fortalecimento da imagem do catador e a valorização de seu trabalho na comunidade;

-

Promover a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis aos sistemas de logística reversa.

3. Ausência de comunicação
Estratégias:
-

Educação Ambiental: As estratégias para implementação de ações e programas de Educação Socioambiental estão agrupadas em
quatro conjuntos:
a) Estratégias gerais:
• Priorizar a capacitação dos participantes das iniciativas já existentes de coleta seletiva solidária;
• Elaborar campanhas e materiais para divulgação (folhetos, cartazes etc.);
• Organizar fóruns de discussão, cursos de capacitação, seminários, debates, eventos culturais; desenvolver material educativo
e a abordagem porta a porta etc.;
• Organizar visitas monitoradas a centros, associações e cooperativas de triagem e de compostagem, a aterros sanitários e a
outras unidades de aproveitamento e tratamento de resíduos;
• Articular as iniciativas já existentes e difundir experiências de educação socioambiental;
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• Obter o apoio da mídia, sobretudo da televisão, salientando a importância de seu comprometimento com a educação;
• Formular propostas para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de forma a responsabilizar os geradores de resíduos.
b) Estratégias do setor empresarial:
• Estimular parcerias entre empresas e catadores para a gestão de resíduos sólidos com educação socioambiental;
• Fornecer infraestrutura para a implantação de Postos de Entrega Voluntária — PEVs de materiais recicláveis e contratar catadores para atuar como educadores nesses postos;
• Apoiar programas e ações educativas na esfera civil, coordenados por atores da sociedade, não vinculados a interesses de
mercado, através da criação de um fundo empresarial e de outras modalidades de captação de recursos;
• Promover eventos segmentados para pequenas, médias e grandes empresas, para estimular o engajamento com o Programa
Coleta Seletiva Solidária;
• Participar efetivamente da educação socioambiental na sua comunidade, envolvendo os funcionários das empresas;
• Estimular as empresas a realizarem pesquisas sobre o ciclo de vida de seus produtos;
• Incentivar as empresas para o desenvolvimento de programas e ações de educação voltadas para os 3Rs e para a inclusão
social dos catadores;
• Desenvolver discussões junto ao setor empresarial sobre as Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Resíduos Sólidos;
• Implantar um programa de coleta seletiva nas empresas que envolva associações e cooperativas de catadores;
• Divulgar instrumentos que habilitem as empresas como instituições social e ambientalmente responsáveis;
• Divulgar mensagens de conteúdo educativo, nos produtos, voltadas à economia solidária e à sustentabilidade ambiental;
• Engajar as empresas na reciclagem dos produtos fabricados;
• Engajar as empresas no desenvolvimento de pesquisas sobre o ciclo de vida dos produtos, que possam ser utilizadas para
eventual redefinição de procedimentos e práticas produtivas;
• Desenvolver um debate público no meio empresarial para divulgação da Plataforma de Educação Socioambiental do Programa Coleta Seletiva Solidária.
c) Estratégias do poder público:
• Implementar programas de capacitação para educadores da rede pública municipal e estadual;
• Criar e integrar conselhos de representantes das Subprefeituras, e instrumentalizá-las para a educação socioambiental através
dos planos regionais;
• Participar da elaboração das Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Resíduos Sólidos;
• Utilizar espaços públicos para atividades de educação socioambiental;
• Incorporar programas de educação socioambiental nos Planos Regionais das Subprefeituras (planos diretores regionais);
• Incorporar informações sobre sistemas de coleta seletiva solidária em materiais informativos sobre meio ambiente e nas contas de água e de luz;
• Articular um fórum de discussão entre as três esferas de governo, para a discussão das Políticas Nacional, Estadual e Municipal de resíduos sólidos;
• Capacitar técnicos do poder público municipal e estadual para os programas educativos;
• Contratar ONGs e cooperativas de catadores pela Secretaria de Serviços e Obras e/ou Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho e Solidariedade para formação de catadores;
• Contratar bolsistas do programa social da Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho e Solidariedade para a divulgação porta
a porta do Programa de Coleta Seletiva Solidária e das atividades educativas;
• Envolver as entidades, ONGs, associações ambientalistas na divulgação das propostas da Plataforma de Educação Socioambiental do Programa Coleta Seletiva Solidária.
d). Estratégias direcionadas aos catadores:
• Promover a conscientização e a valorização do catador;
• Promover troca de experiências entre as organizações dos catadores, para a valorização profissional, através de cursos de
capacitação, de visitas a empresas recicladoras, entre outras;
• Criar equipes, nas cooperativas e associações, para a formação dos catadores;
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• Desenvolver cursos de diversificação da coleta seletiva e de reaproveitamento de materiais sob a forma de arte e artesanato,
para ampliar os ganhos dos catadores;
• Estimular a sensibilização da população sobre os benefícios sociais e ambientais da coleta seletiva, capacitando-a, através
de ação porta a porta dos catadores;
• Explicar a cadeia produtiva, o ciclo de vida dos produtos e as possibilidades que os materiais oferecem;
• Desenvolver processos de formação, em diversas competências, dos catadores que fazem triagem, para atuarem simultaneamente como educadores, agentes ambientais e profissionais de reciclagem;
• Promover a criação de espaços nos centros de triagem e nas cooperativas de catadores, para receber a população.
-

Divulgações estratégicas dos horários e locais de coleta: Melhor divulgação dos horários e locais de coleta dos resíduos (conta de luz,
pontos de ônibus etc.);

-

Maior divulgação dos programas de coleta/troca dos resíduos: Divulgação dos programas já realizados de coleta/troca dos resíduos
dentro do Município;

-

Maior envolvimento de todos os setores: Através de ações que envolvam todos os setores a que incentivem a trabalharem juntos.

4) Falta de recursos, investimentos e de estrutura
Estratégias:
-

Maior e melhor aproveitamento dos recursos federais/estaduais: Melhor planejamento das ações municipais com os recursos disponíveis;

-

Contratação de pessoal qualificado ou investimento na qualificação da equipe: Contratação de pessoas qualificadas para cada função, ou investimento na equipe que já faz parte de cada setor;

-

Otimização de métodos de cobrança pelos serviços de coleta e destinação dos resíduos: Maior cobrança do poder público com
serviços prEstados ao Município;

-

Incentivo e investimento em pesquisa: Maior incentivo e investimento em pesquisa para ações locais;

-

Criação/reativação dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente;

-

Melhoria no sistema de fiscalização;

-

Implementação de Instrumentos Econômicos: Os IEs aplicados à gestão de resíduos sólidos, possuem as funções de: financiar os
serviços de gestão; orientar o comportamento dos agentes (gestores públicos, população e o setor produtivo) para cumprimento
das metas municipais, estaduais e federais; e internalizar os impactos gerados pelo volume de resíduos produzidos. Em função das
características de produção dos resíduos, recomenda-se que seja implementada uma combinação de IEs. Dentre eles, estão:
-

Taxa de coleta por unidade de resíduo gerado, que deve ser principalmente aplicada em Municípios de grande porte, para
maior eficiência do sistema.

-

Tarifas para embalagens e materiais acordados na logística reversa: Os postos de coleta da logística reversa, como por exemplo, os Locais de Entrega Voluntária (LEVs) e os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), podem ser criados priorizando a
contratação de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, já que estas são as responsáveis por grande
parte do volume de materiais reciclados no país.

-

Incentivos à implementação de projetos MDL em aterros sanitários e tratamento de resíduos agropecuário;

-

Incentivos à compostagem através de incentivos fiscais e/ou subsídios;

-

Disponibilizar recursos voltados para inovação tecnológica;

-

Disponibilizar recursos especificamente voltadas para a implantação de novas unidades de biodigestão ou modernização/ampliação
das existentes;

-

Disponibilizar recursos especificamente voltados para a realização de estudos de viabilidade técnica e econômica de sistema de
captação de gases em aterros sanitários existentes ou novos;

-

Disponibilizar recursos especificamente voltados para a implantação de sistemas de captação e geração de energia em aterros sanitários (novos e existentes);

-

Realizar atividades de difusão tecnológica e de conhecimentos no tema (biodigestão e biogás);

-

Desenvolvimento Tecnológico visando a otimização e o aumento da eficiência dos processos de compostagem e do aproveitamento
energético dos resíduos orgânicos, considerando-se as especificidades regionais;

-

Articulação junto aos órgãos estaduais de meio ambiente visando a uniformização dos procedimentos referentes ao processo de
licenciamento.

5) Escassez de programas de reaproveitamento de resíduos e de abordagens técnicas para os problemas dos resíduos sólidos: Ações voltadas
ao estabelecimento de uma produção e consumo sustentáveis implicam na redução da geração de resíduos, na promoção de um melhor
aproveitamento de matérias-primas e materiais recicláveis, contribuindo sobremaneira para atenuar as mudanças climáticas e para a con-
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servação da biodiversidade e dos demais recursos naturais.
Estratégias:
-

Varejo e consumo sustentáveis – Mudar a percepção do setor varejista a respeito da inserção de práticas de sustentabilidade nas suas
operações e o seu papel na promoção do consumo sustentável;

-

Aumento da reciclagem de resíduos sólidos – Incentivar a reciclagem no Município, tanto por parte do consumidor como por parte do
setor empresarial, promovendo ações compatíveis com os princípios da responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos e
da logística reversa, tal como se acha estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS);

-

Promoção de iniciativas voltadas à “construção sustentável” – Induzir o setor da construção civil a adotar práticas que melhorem
a performance socioambiental desde o projeto até a construção efetiva, passando por criteriosa seleção de materiais e alternativas
menos impactantes ao ambiente e à saúde humana, bem como a minimização da geração de resíduos de construção civil (RCC);

-

Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao
reaproveitamento dos resíduos sólidos: Promover a gestão do conhecimento em produção sustentável com ações que visem desenvolver design inovador de serviços e soluções;

-

Incentivo a novas tecnologias: Incentivo e busca ao uso de novas tecnologias para o tratamento de resíduos;

-

Incentivo ao reaproveitamento local de resíduos: Implementar melhorias na segregação dos RSUs domiciliares e comerciais, principalmente no que se refere à parcela úmida de forma a propiciar a obtenção de um composto orgânico de alta qualidade, otimizando
o seu aproveitamento quer seja para utilização de composto para fins agrícolas e de jardinagem ou para fins de geração de energia.
Implementar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais provenientes de capinação e poda de árvores.

6) Falta de informação e conhecimento dos gestores públicos
Estratégias:
-

Capacitação sobre a temática para gestores públicos: Capacitar técnicos do poder público municipal sobre o correto manejo dos
resíduos;

-

Maior divulgação dos benefícios econômicos, sociais e ambientais com a gestão eficaz dos resíduos: Divulgação dos reais benefícios
com o correto manejo dos resíduos, através de palestras educativas;

-

Divulgação e capacitação: Divulgar conceitos, disseminar conhecimentos e informações relevantes ligados ao tema, junto ao setor
produtivo, governos e sociedade civil. Elaborar cartilhas e manuais orientativos bem como realizar atividades de capacitação dos
gestores municipais sobre a importância de uma adequada segregação na fonte e as oportunidades de aproveitamento dos materiais
dela decorrentes.

5)

MOBILIZAÇÃO NECESSÁRIA – ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO

-

Reunião com prefeitos, vereadores e secretários municipais: Organizar reuniões periódicas com prefeitos, vereadores e secretários municipais a fim
de explicar as ações que deverão ser planejadas e como deverão ser implantadas.

-

Envolvimento dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente com as ações: Envolver os responsáveis pelo setor de meio ambiente do Município, a
fim de discutir as ações que já estão sendo feitas, o que ainda pode ser melhorado, e quais as ferramentas para que isto possa ser implementado
da melhor maneira possível.

-

Estabelecer convênio com o governo do Estado e empresas prestadoras de serviço: Estabelecer uma aproximação maior com o governo, para que
as ações sejam tomadas em conjunto e complementadas. Além disto, aproximar empresas prestadoras de serviço da prefeitura, identificando os
profissionais capacitados para a elaboração das propostas.

-

Envolvimento da população com a temática: Realizar reuniões com a população, para que esta possa estar ciente das ações que estão sendo feitas
pela prefeitura, e para que a população de sua opinião sobre o que acha necessário implementar.

6)

POTENCIAL EXPLORADO/LACUNAS PREENCHIDAS

Com a aplicação das ações propostas, haverá uma melhoria na qualidade de vida da população através da geração de renda e empregos e a redução
de doenças causadas pela má gestão dos resíduos. Além disso, haverá também benefícios econômicos pelo fato de se reduzirem gastos com a coleta,
transporte e destinação final dos resíduos e tratamento de doenças da população. Outro aspecto que irá melhorar é a qualidade ambiental através do
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maior reaproveitamento dos resíduos, minimização da quantidade de resíduos gerados e consequentemente o aumento da vida útil dos aterros sanitários.
Com a redução da quantidade de resíduos gerados, estes não estarão poluindo, contaminando e/ou degradando o meio ambiente, ou ainda ocupando
espaços desnecessários no aterro sanitário. Com a diminuição da quantidade de resíduos enviados ao aterro, este irá durar mais tempo e evitará a exploração de novas áreas para construção de novos aterros, que além de ser uma obra de engenharia de custo alto, acaba trazendo prejuízos ao meio
ambiente e à população residente na área de influência do aterro. As melhorias ambientais serão alcançadas através do investimento na cultura de se
utilizar novas formas de reaproveitamento e destinação final dos resíduos, e por fim através da desativação dos lixões e aterros controlados.
Além disto, com um investimento tecnológico adequado no gerenciamento dos resíduos sólidos, haverá outros benefícios econômicos, como por
exemplo no aproveitamento energético dos gases gerados nos aterros sanitários, que além de trazer benefícios ambientais, trará lucro ao Município tanto
no setor energético, quanto na possibilidade de geração de créditos de carbono.

7) VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA
PROPOSTA
O Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES possui, dentre várias linhas de financiamento, recursos destinados exclusivamente a empreendimentos voltados ao meio ambiente (http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/meio_ambiente.
html). Para a temática proposta neste EBDR, há disponibilidade de recursos nas áreas de saneamento básico (projetos de coleta, tratamento e disposição
final de resíduos sólidos industriais, comerciais, domiciliares e hospitalares); mecanismos de desenvolvimento limpo (aproveitamento do gás metano
gerado em aterros sanitários, por exemplo); planejamento e gestão, e recuperação de passivos ambientais.
Além desses financiamentos, o Ministério das Cidades também possui verba destinada a construção de galpões, unidades de transbordo e usinas de
reciclagem. Para o acesso a esses valores, os Municípios devem apresentar os devidos projetos para apreciação e aprovação.
No âmbito estadual, os Municípios devem buscar parcerias e apresentar projetos ao Fundo Estadual de Meio Ambiente, que também possui verbas
para melhorias dos sistemas de gestão dos resíduos sólidos urbanos.
- Presidência da República:
Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República – SEDU/PR – Verbas para esgotamento sanitário para Municípios – Via Caixa Econômica Federal – (www.caixa.gov.br)
- Ministério das Cidades – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (www.cidades.gov.br) – Secretarias Nacionais – Saneamento.
- Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde – Funasa – Dpto. de Engenharia de Saúde Pública – Recursos do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC
– Saneamento em Municípios com população total de até 50.000 habitantes (www.funasa.gov.br – saneamento – PAC.
- Ministério da Integração Nacional – Programas e ações.
- Secretaria de Programas Regionais – Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub- Regionais – Promeso

8)

ENTIDADES ENVOLVIDAS NA ELABORAÇÃO DO ESTUDO

8.1) Identificando todas as organizações/lideranças que tiveram participação direta na elaboração do EBDR e seus colaboradores
O presente estudo teve por base reuniões periódicas entre representantes da APEAM (Associação Paranaense dos Engenheiras Ambientais) para discussão do tema apresentado. Estas discussões foram baseadas em questionários aplicados nas prefeituras sobre a situação atual da temática em cada
Município. Foram feitas também, discussões entre representantes de outras Associações participantes, AEQP, AGB e AEAPR (Associação dos Engenheiros
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Agrônomos do Paraná) para conclusão das proposições apresentadas.

9)

ANEXOS
Tabela 2 –Recursos Naturais e Culturais de Curitiba

RECURSOS NATURAIS:
Bosque do Alemão
Bosque do Papa
Jardim Botânico
Parque Barigui
Parque do Passaúna
Parque São Lourenço
Parque Tanguá
Parque Tingui
Unilivre
Zoológico
Parque Iguaçu
bacias hidrográficas
áreas de proteção ambiental

RECURSOS CULTURAIS:
Museu Oscar Niemeyer
Casa da Leitura
Farol do Saber
Mercado Municipal
Rua da Cidadania
Rua 24 horas
UFPR
PUC-PR
Unicenp
Teatro Guaíra
Teatro Paiol

Tabela 3 – Situação de Empregos de Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba (RMC)

Variável
Empregos – Total
Empregos – Indústria de Extração de Minerais
Empregos – Indústria de Transformação

2010
Curitiba

RMC

848.850

1.245.235

213

4.136

102.591

226.832

Empregos – Indústria de Produtos Minerais não Metálicos

3.053

14.311

Empregos – Indústria Metalúrgica

8.296

22.040

20.416

29.339

Empregos – Indústria Mecânica
Empregos – Indústria de Materiais Elétricos e de Comunicação

6.719

11.675

Empregos – Indústria de Materiais de Transporte

13.163

34.153

Empregos – Indústria da Madeira e do Mobiliário

4.574

16.247

Empregos – Indústria do Papel, Papelão, Editorial e Gráfica

11.996

18.289

Empregos – Indústria da Borracha, Fumo, Couros, Peles, Produtos Similares e Indústria Diversa

4.539

8.911

Empregos – Indústria Química, Produtos Farmacêuticos, Veterinários, Perfumaria, Sabões, Velas
e Matérias Plásticas

7.255

27.871

Empregos – Indústria Têxtil, do Vestuário e Artefatos de Tecidos

3.989

7.677

104

379

Empregos – Indústria de Produtos Alimentícios, de Bebida e Álcool Etílico

18.487

35.940

Empregos – Serviços Industriais de Utilidade Pública

19.164

20.904

Empregos – Indústria de Calçados

Empregos – Construção Civil

40.621

72.510

Empregos – Comércio

154.805

227.709

Empregos – Comércio Varejista

132.132

193.080
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Variável

2010
Curitiba

Empregos – Comércio Atacadista
Empregos – Serviços
Empregos – Instituições de Crédito, Seguro e de Capitalização
Empregos – Administradoras de Imóveis, Valores Mobiliários, Serviços Técnicos Profissionais,
Auxiliar Atividade Econômica

RMC

22.673

34.629

351.379

458.421

24.181

26.775

113.974

145.735

Empregos – Transporte e Comunicações

47.504

81.479

Empregos – Serviços de Alojamento, Alimentação, Reparo, Manutenção, Radiodifusão e Televisão

88.220

112.860

Empregos – Serviços Médicos, Odontológicos e Veterinários

39.291

46.562

Empregos – Ensino
Empregos – Administração Pública Direta e Indireta
Empregos – Agricultura, Silvicultura, Criação de Animais, Extração Vegetal e Pesca

38.209

45.010

178.618

225.820

1.459

8.903

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (2010).

Tabela 4 – Dados de População Economicamente Ativa de Curitiba e RMC

Variável

2000
Curitiba

RMC

População Economicamente ativa – Total

828.717

1.508.838

População Economicamente ativa – urbana

828.717

1.379.987

População Economicamente ativa – rural

-

128.851

Fonte: IBGE (2000).

Tabela 5 – Dados dos Estabelecimentos de Curitiba e RMC

Variável

2010
Curitiba

Estabelecimentos – Total
Estabelecimentos – Indústria de Extração de Minerais
Estabelecimentos – Indústria de Transformação

RMC

56.765

88.395

24

208

4.564

9.548

Estabelecimentos – Indústria de Produtos Minerais não Metálicos

179

753

Estabelecimentos – Indústria Metalúrgica

723

1.650

Estabelecimentos – Indústria Mecânica

425

863

Estabelecimentos – Indústria de Materiais Elétricos e de Comunicação

136

280

Estabelecimentos – Indústria de Materiais de Transporte

131

310

Estabelecimentos – Indústria da Madeira e do Mobiliário

415

1.215

Estabelecimentos – Indústria do Papel, Papelão, Editorial e Gráfica

643

953

Estabelecimentos – Indústria da Borracha, Fumo, Couros, Peles, Produtos Similares e Indústria Diversa

376

621
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Variável

2010
Curitiba

RMC

Estabelecimentos – Indústria Química, Produtos Farmacêuticos, Veterinários, Perfumaria, Sabões, Velas e Matérias Plásticas

340

927

Estabelecimentos – Indústria Têxtil, do Vestuário e Artefatos de Tecidos

539

734

Estabelecimentos – Indústria de Calçados
Estabelecimentos – Indústria de Produtos Alimentícios, de Bebida e Álcool Etílico
Estabelecimentos – Serviços Industriais de Utilidade Pública
Estabelecimentos – Construção Civil

13

23

644

1.219

84

163

2.713

4.750

Estabelecimentos – Comércio

22.740

35.375

Estabelecimentos – Comércio Varejista

20.541

31.859

2.199

3.516

26.277

36.423

1.064

1.340

10.716

13.694

Estabelecimentos – Transporte e Comunicações

2.750

5.023

Estabelecimentos – Serviços de Alojamento, Alimentação, Reparo, Manutenção, Radiodifusão e Televisão

7.405

10.817

Estabelecimentos – Serviços Médicos, Odontológicos e Veterinários

3.248

3.984

Estabelecimentos – Ensino

1.094

1.565

98

212

265

1.716

Estabelecimentos – Comércio Atacadista
Estabelecimentos – Serviços
Estabelecimentos – Instituições de Crédito, Seguro e de Capitalização
Estabelecimentos – Administradoras de Imóveis, Valores Mobiliários, Serviços Técnicos Profissionais, Auxiliar Atividade
Econômica

Estabelecimentos – Administração Pública Direta e Indireta
Estabelecimentos – Agricultura, Silvicultura, Criação de Animais, Extração Vegetal e Pesca
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (2010).
Quadro 1 – Principais Produtos Agrosilvopastoris e indústria dominante

Municípios

Principais Produtos Agrosilvopastoris

Indústria Dominante

Adrianópolis

Leite, madeira em tora para papel e celulose e banana

Metalurgia, produtos alimentares, produtos minerais
não metálicos

Agudos do Sul

Batata-salsa, batata-doce e fumo

Madeira, extração de minerais, produção de minerais
não metálicos, metalurgia e produtos alimentares

Almirante Tamandaré

Cenoura, batata das águas (comum) e tomate safrão

Produtos minerais não metálicos, química e extração
de minerais

Araucária

Batata das águas (comum), bata da seca (comum) e batatasalsa

Química, papel e papelão, madeira e extração de
minerais

Balsa Nova

Batata das águas (comum), cebola e batata seca (comum)

Produtos minerais não metálicos, extração de minerais, produtos alimentares e madeira

Bocaiúva do Sul

Madeira (lenha), madeira (em tora) e milho safra normal

Mobiliário, metalurgia, produtos minerais não metálicos e madeira

Campina Grande do Sul

Madeira (nó de pinho), madeira (lenha) e caqui

Produtos alimentares, papel e papelão, química, construção
civil, madeira e produção de matéria plástica

Campo Largo

Batata das águas (comum), batata seca (comum) e milho
safra normal

Produtos minerais não metálicos, material elétrico e
de comunicação e têxteis

Campo Magro

-

-

Cerro Azul

Tangerina, laranja e leite

Extração de minerais, produtos alimentares, Produtos
minerais não metálicos e madeira
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Municípios

Principais Produtos Agrosilvopastoris

Indústria Dominante

Colombo

Couve-flor, tomate safrão e chuchu

Produtos minerais não metálicos, metalurgia e mobiliário

Contenda

Batata das águas (comum), batata-salsa e batata seca (comum)

Química, madeira e têxteis

Curitiba

Ornamentais, leite e uva

Mecânica, Mat. Elétrica e de Comunicação, Produtos
Alimentares, Material de Transporte, Madeira, Papel e
Papelão, Química, Metalurgia

Doutor Ulysses

Tangerina, laranja e milho safra normal

Madeira e extração de minerais

Fazenda Rio Grande

Cenoura, batata-salsa e aves de corte

Madeira, metalurgia e produtos minerais não metálicos

Itaperuçu

Tangeria, madeira em tora outras finalidades, madeira em
tora para papel e celulose

Produtos minerais não metálicos, extração de
minerais e madeira

Lapa

Madeira em tora para papel e celulose, batata das águas
(comum) e madeira em tora outras finalidades

Produtos alimentares, madeira e metalurgia

Mandirituba

Batata salsa, camomila e feijão das águas

Produtos alimentares, madeira e mecânica

Pinhais

Ameixa, milho safra normal e pêssego

Produto de matéria plástica, mecânica e metalurgia

Piraquara

Ornamentais, leite e mudas de essências florestais

Produtos alimentares, produtos minerais não metálicos, madeira, produto de matéria plástica, papel e
papelão

Quatro Barras

Ovos, caqui e lenha

Química, produtos alimentares e mobiliário

Quitandinha

Batata-salsa, batata das águas (comum) e aves de corte

Produtos minerais não metálicos, madeira e produtos
alimentares

Rio Branco do Sul

Tangerina, madeira em tora para outras finalidades e milho
safra normal

Produtos minerais não metálicos, extração de
minerais e química

São José dos Pinhais

Repolho, cenoura e batata-doce

Produtos alimentares, editorial e gráfica, produto de
matéria plástica, material elétrico e de comunicação,
perfumaria, sabões e velas, têxteis e mecânica

Tijucas do Sul

Aves de corte, batata-salsa e fumo

Extração de minerais, madeira, couro, química, peles
e produtos similares

Tunas do Paraná

Madeira (madeira em tora), madeiras (lenha) e milho safra normal

Madeira e extração de minerais

Fonte: Paranacidade – Base de Dados. Disponível em: <http://www.paranacidade.org.br/municipios/selecao.php>. Acesso em: 29 jun. 2011
Tabela 6 – Abastecimento de água nos domicílios particulares permanentes – 2000		

Municípios

Total
Nº

Rede geral
%

Nº

Poço ou nascente (na propriedade)
%

Nº
4.910

%

Outra forma
Nº

1,04

1.652

%

Curitiba

471.163

100

464.601

98,61

0,35

RMC e Curitiba

776.446

100

718.276

92,51

52.927

6,82

5.243

0,68

RMC

305.283

100

253.675

83,10

48.017,00

15,73

3591,00

1,18

Fonte: IBGE. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t&c=1442>. Acesso em: 29 jun. 2011.
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Tabela 7 – Esgotamento sanitário nos domicílios particulares permanentes–2000

Rede geral de esgoto
ou pluvial

Total
Municípios

Fossa séptica

Fossa rudimentar

Vala

Rio, lago ou mar

Outro escoadouro

Não tinham
banheiro nem
sanitário

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Curitiba

471.163

100

364.407

77,34

73.335

15,56

13.462

2,86

8.933

1,9

7.559

1,6

1.606

0,34

1.861

0,39

RMC e Curitiba

776.446

100

467.895

60,26

171.763

22,12

85.333

10,99

21.950

2,83

13.909

1,79

4.800

0,62

10.796

1,39

RMC

305.283

100

103.488

33,90

98.428

32,24

71.871

23,54

13.017

4,26

6.350

2,08

3.194

1,05

8.935

2,93

Fonte: IBGE. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t&c=1437>. Acesso em: 29 jun. 2011.

Tabela 8 – Destinação do lixo nos domicílios particulare permanentes – 2000

Total

Municípios

Queimado (na propriedade)

Coletado

Nº

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Outro destino

Nº

%
100

468.980

99,54

1.110

0,24

167

0,04

213

0,05

167

0,04

526

0,11

RMC e Curitiba

776.446

100

740.773

95,41

25.522

3,29

3.108

0,4

4.825

0,62

484

0,06

1.734

0,22

RMC

305283

100

271793

89,03

24412

8,00

2941

0,96

4612

1,51

317

0,10

1208

0,40

PARANÁ

2.664.276

100

2.217.117

83,22

332.805

12,49

52.184

1,96

46.219

1,73

3.009

0,11

12.942

0,49
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%

Jogado em rio,
lago ou mar

471.163

80

Nº

Jogado em terreno
baldio ou logradouro

Curitiba

80

%

Enterrado (na propriedade)

Nº

%

Figura 3 – Registros de crimes consumados contra a pessoa por AISP segundo quantidade de registros no PARANÁ – 2010.
Fonte: SESP.– Secretaria de Estado da Segurança Pública. Relatório Estatístico Criminal – Paraná – 2010.

Figura 4 – Registros de crimes consumados contra o patrimônio por AISP segundo quantidade de registros no PARANÁ – 2010.
Fonte: SESP.– Secretaria de Estado da Segurança Pública. Relatório Estatístico Criminal – Paraná – 2010.
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LEGISLAÇÃO
Legislação Federal
Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
Define até 2014 o limite para que Municípios eliminem lixões e aterros controlados, substituindo os mesmos por aterros sanitários.
Implementa a Logística Reversa como Instrumento da PNRS.
*Art. 9º Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Legislação Estadual
Lei nº 12.493/99 – 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.
Portaria IAP nº 224, de 05 de dezembro de 2007 – Estabelece os critérios para exigência e emissão de Autorizações Ambientais para as Atividades
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá
outras providências.
Decreto nº 7.405, de 23 de dezembro de 2010 – Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica
dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de
setembro de 2003, dispõe sobre sua organização e funcionamento, e dá outras providências.

Legislações Municipais
CURITIBA
Lei nº 6.866/86 – Dispõe sobre a coleta, transporte e destino de resíduos sólidos hospitalares (lixo hospitalar) e dá outras providências.
Lei nº 7.972/92 – Dispõe sobre o Transporte de Resíduos e dá outras providências.
Lei nº 9.380/98 – Dispõe sobre a normatização para o transporte de resíduos no Município de Curitiba.
Lei nº 13.509/2010 – Dispõe sobre o tratamento de destinação diferenciada de resíduos especiais que especifica e dá outras providências.
Decreto nº 609/2008 – Regulamenta o modelo de Manifesto de Transporte de Resíduos
Decreto nº 852/2007 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de agregados reciclados, oriundos de resíduos sólidos da construção civil classe
A, em obras e serviços de pavimentação das vias públicas, contratadas pelo Município de Curitiba.
Decreto nº 983/2004 – Dispondo sobre a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos sólidos no Município de Curitiba.
Decreto nº 1.068/2004 – Institui o Regulamento do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil do Município de Curitiba e
altera disposições do Decreto nº 1.120/97.
Decreto nº 1120/97 – Regulamenta o Transporte e Disposição de Resíduos de Construção Civil e dá outras providências.
Decreto nº 1.201/2004 – Estabelece categorias de resíduos provenientes de serviços de saúde que não podem ser dispostos no Aterro Sanitário da
Caximba.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Lei nº 958/2006 – Institui o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil no Município de São José dos Pinhais.
Lei nº 884/2006 – Institui no Município de São José dos Pinhais a Campanha de Conscientização da População para a Coleta Seletiva do Lixo através
da separação do lixo embalagens plásticas provenientes dos Mercados, Supermercados e Hipermercados locais, cada qual com as cores respectivas da
separação, quais sejam: azul (papel), vermelho (plástico), amarelo (metal), verde (vidro) e dá outras providências.
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Lei nº 745/2005 – Dispõe sobre a coleta especial, destinação e armazenamento dos resíduos domésticos potencialmente poluidores na cidade de
São José dos Pinhais, visando o controle da poluição, da contaminação da fauna, flora, solo e da água a minimização dos impactos ambientais e da
saúde pública.
Lei nº 211/2001 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do Consórcio Intermunicipal.

PIRAQUARA
Lei nº 967/2008 – Cria o Programa Municipal de Tratamento dos Resíduos Sólidos Derivados do Óleo de Cozinha e dá outras providências.
Lei nº 937/2007 – Ratifica Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, nos Termos da Lei Federal
nº 11.107/2005 e decreto federal nº 6.017/2007 e dá outras Providências.
Lei nº 897/2007 – Dispõe sobre a Gestão do Sistema de Limpeza Urbana no Município de Piraquara.
Lei nº 853/2006 – Institui Incentivo às Cooperativas e/ou Associação de Catadores de Material Reciclável e dá outras Providências.

PINHAIS
Lei nº 865/2008 – Istitui o Código Sanitário no Município de Pinhais.
Lei nº 788/2007 – Ratifica protocolo de Intenções do consórcio intermunicipal para gestão de resíduos sólidos urbanos, nos termos da Lei Federal Nº
11.107/2005, Decreto Federal Nº 6.017/2007, Lei Nº 11.445/2007 e legislação correlata e dá outras providências.
Lei nº 761/2006 – Dispõe sobre coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos no Município de Pinhais e dá outras providências.
Lei nº 562/2003 – Dispõe sobre a recepção de resíduos sólidos potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente.
Lei nº 520/2002 – Acrescenta disposições à Lei nº 336/99, de 29 de abril de 1999, que dispõe sobre limpeza pública, coleta, transporte e destinação
final de resíduos sólidos urbanos e dá outras providências e altera o seu artigo 25.
Lei nº 503/2001 – Dispõe sobre a coleta, de resíduos sólidos inorgânicos de origem não domiciliar e dá outras providências.
Lei nº 336/1999 – Dispõe sobre limpeza pública, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos e dá outras providências.

Araucária
Lei nº 2.343/2011 – Institui o plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil para o Município de Araucária e dá outras providências.
Lei nº 23.486/2010 – Institui a separação dos resíduos sólidos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública municipal
direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis e dá outras providências.
Lei nº 2.195/2010 – Dispõe sobre o reaproveitamento de óleo vegetal (de cozinha) e seus resíduos, e dá outras providências.
Lei nº 1.513/2004 – Dispõe sobre a destinação de resíduos sólidos no município, conforme especifica.

Balsa Nova
Lei nº 479/2007 – Ratifica o protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para gestão de resíduos sólidos urbanos, nos termos da lei federal
nº 11.107/2005 e decreto 6.017/2007, e dá outras providências.
Lei nº 273/1994 – Autoriza o poder executivo de balsa nova a doar resíduos sólidos urbanos, conforme especifica.

CAMPO LARGO
Lei nº 1.966/2007 – Ratifica protocolo de intenções do consórcio internacional para gestão de resíduos sólidos urbanos, nos termos da lei federal nº
11.107/2005 e decreto federal nº 6.017/2007 e dá outras providências.
Lei nº 1.861/2005 – Regulamenta a coleta de medicamentos com prazos de validade vencidos no município de campo largo, até sua disposição final
como resíduo sólido urbano.
Lei nº 1.149/1995 – Dispõe sobre a política de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente e cria o conselho municipal do meio ambiente
e o fundo municipal do meio ambiente, e dá outras providências.

FAZENDA RIO GRANDE
Lei nº 749/2010 – Dispõe sobre a instalação de receptores para descarte de resíduos sólidos potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente.
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Lei nº 599/2008 – Autoriza o poder executivo municipal ceder o uso de bem público em favor da coordenação da região metropolitana de curitiba –
Comec.
Decreto nº 1.664/2007 – Dispõe sobre a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos no Município de Fazenda rio
grande.

COLOMBO
Lei nº 993/2007 – Ratifica Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, nos termos da Lei Federal
nº 11.107/2005 e Decreto Federal nº 6.017/2007 e dá outras providências
Lei nº 817/2001 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a constituir, em conjunto com outros Municípios interessados, Consórcio Intermunicipal para concessão dos serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos

QUATRO BARRAS
Lei nº 164/2007 – Ratifica protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para gestão de resíduos sólidos urbanos, nos termos da lei federal nº
11.107/2005 e decreto federal nº 6.017/2007 e dá outras providências.
Lei nº 38/2005 – Dispõe sobre os atos de limpeza pública e dá outras providencias.
Lei nº 8/2002 – Autoriza o poder executivo a participar de consórcio intermunicipal, e dá outras providências.

CAMPINA GRANDE DO SUL
Lei nº 79/2009 – Institui a obrigatoriedade da separação final dos resíduos sólidos domiciliares no Município de Campina Grande do Sul e dá outras
providências.
Lei nº 25/2007 – Ratifica protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para gestão de resíduos sólidos urbanos, nos termos da lei federal nº
11.107/2005 e decreto federal nº 6.017/2007 e dá outras providências.
Lei nº 25/2001 – Autoriza o executivo municipal a participar no consórcio intermunicipal para a gestão de resíduos sólidos e dá outras providências.

RIO BRANCO DO SUL
Lei nº 880/2010 – Cria o programa de Coleta Seletiva de Lixo nas Escolas.
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Unidade: S6
Regional: Curitiba
Centralidade: Curitiba

Tema: Drenagem e Saneamento Urbano
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1)

Diagnóstico Preliminar

1.1) Localização Espacial
Região Metropolitana de Curitiba, totalizando 26 (vinte e seis) Municípios. Tendo como centralidade a cidade de Curitiba (vide mapa abaixo) que “seria
dada pela importância dos bens e serviços – funções centrais – oferecidos. Quanto maior fosse o número de suas funções, maior seria a centralidade, sua
área de influência e o número de pessoas por ela atendida” (IBGE, 2000)”.

1.2) Recursos Naturais e Culturais
A SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em sua publicação “Revista Bacias Hidrográficas do Paraná”, publicada em
2011 disponibiliza dados sobre os recursos naturais referentes às bacias hidrográficas do Paraná, que foram utilizados nesta síntese, bem como, dados
da COMEC – Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, Instituto das Águas do Paraná, Mineropar, Ipardes e IBGE, Observatório das Metrópoles.
Inicialmente, deve-se lembrar a conceituação e as considerações sobre as condicionantes de qualidade e quantidade de água de uma bacia hidrográfica:
-

bacia hidrográfica: região geográfica limitada por um divisor de águas (terreno mais elevado), que direciona as águas da chuva (precipitação) de
uma área mais alta para uma mais baixa, formando a partir de vários afluentes, um curso de água principal.

-

qualidade e a quantidade das águas da bacia hidrográfica: são reflexos das atividades humanas existentes na bacia; forma de uso, tipos de solo
e relevo, a vegetação local existente, o desmatamento e a presença de cidades exercem grande pressão sobre os recursos naturais que compõem
uma bacia hidrográfica; as atividades desenvolvidas por indústrias, propriedades rurais e cidades refletem na qualidade da água do rio, desde suas
nascentes até a sua foz, então, pode-se dizer que é uma relação de causa-efeito, motivos que justificam adotar a bacia hidrográfica como unidade
territorial de planejamento para atuação do poder público, da sociedade civil e de seus usuários.

Por outro lado, a proteção das cabeceiras, dos parques e demais unidades de conservação, manejo do solo, tratamento do esgoto e dos efluentes industriais, tratamento dos resíduos sólidos e a redução do uso de agrotóxicos, são alguns dos fatores que contribuem de maneira acentuada na conservação
da qualidade e da quantidade das águas, tanto as superficiais como as subterrâneas.
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Quanto à drenagem natural, os rios que percorrem a RMC, encontram-se distribuídos em duas bacias hidrográficas: Bacia do Rio Ribeira e Bacia
do Alto Rio Iguaçu, sendo que a Grande Curitiba encontra-se ocupando intensivamente suas áreas, conforme mapa produzido pela Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA.

Paraná – Bacias Hidrográficas – Comitês

Pode-se observar (mapa abaixo) que a Grande Curitiba, segundo o mapa elaborado pela Comec – Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba
“compatibilizando as ações de proteção ao meio ambiente e de preservação de mananciais de abastecimento público com a política de uso e ocupação
do solo e com o desenvolvimento socioeconômico, sem prejuízo dos demais usos múltiplos”, ocupa a região central da RMC, com intensa ocupação populacional e as áreas ao norte e sul, ainda, voltadas para a produção agrícola. A mancha urbana com centro em Curitiba e Municípios limítrofes, caracterizando vigorosa conurbação, diferencia-se das áreas mais distantes da centralidade, onde a população com características rurais ainda predominam.

Áreas de Proteção Ambiental e Unidades Territoriais de Planejamento
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As Unidades Aquíferas (águas subterrâneas) da RMC são compostas por faixas das unidades Pré-cambrianas, Karst, Paleozoicas e Guabirotuba, subjacentes às bacias hidrográficas do Rio Ribeira e Alto Iguaçu.
Considerado o maior rio totalmente paranaense o Rio Iguaçu é formado pelo encontro dos Rios Iraí e Atuba na parte leste do Município de Curitiba,
na divisa com o Município de Pinhais. Os referidos rios são originados na borda ocidental da Serra do Mar, seguindo seu curso de 1.320 km cruzando os
três planaltos paranaenses até desaguar no Rio Paraná.
Em busca de minérios na terra da prata, em 1542 o navegador espanhol Alvares Nuñes “Cabeza de Vaca”, desceu pelo Rio Iguaçu a procura de uma
rota para o Paraguai.
A partir de 1600, os bandeirantes, em busca de ouro e de índios para escravizar, asseguraram o domínio português, povoando toda a região. Com a
fixação dos primeiros moradores e a intensificação do comércio em função da passagem dos tropeiros principalmente no Alto Iguaçu, na região de Curitiba,
deu-se início à colonização, que avançou com atividades pastoris aos campos de Palmas no sul do Estado.
A navegação no Rio Iguaçu, fator preponderante para o desenvolvimento, teve início em 1882, através de concessão imperial, o que possibilitou o
povoamento das margens do rio e o escoamento dos seus produtos.
A seguir tabela que reflete a ocupação da Bacia do Rio Iguaçu

PARANÁ – BACIA DO RIO IGUAÇU – Maiores Cidades
Cidade

Bacia

Habitantes (IBGE – 2010)

IDH

Paraná – Região

Curitiba

Alto Iguaçu

1.746.896

0,856

RMC

São José dos Pinhais

Alto Iguaçu

263.488

0,796

RMC

Cascavel

Baixo Iguaçu

286.172

0,810

Oeste

Colombo

Alto Iguaçu

213.027

0,764

RMC

Guarapuava

Médio Iguaçu

167.463

0,773

Centro-oeste

Araucária

Alto Iguaçu

119.207

0,801

RMC

Pinhais

Alto Iguaçu

117.166

0,815

RMC

Francisco Beltrão

Baixo Iguaçu

78.943

0,791

Oeste

A população da bacia do Iguaçu é estimada em 4,5 milhões de habitantes, dos quais cerca de 2,5 milhões vivem na área metropolitana.
O Rio Ribeira do Iguape nasce na vertente leste da serra de Paranapiacaba, tendo como principais contribuintes os Rios Piedade, Pardo, Turvo, Capivari e Açungui. Dos seus 470 km de extensão, 220 km estão em território paranaense.
A bacia localiza-se na parte norte do primeiro planalto paranaense, sobre duas unidades aquíferas: Karst, em maior proporção e em faixas diagonais
no centro, e nas extremidades a leste e a oeste, denominada Pré-Cambriana.
No Vale do Ribeira surgiu a primeira estrada em 1928, ligando o Paraná a São Paulo, aproveitando um caminho antigo que servia de passagem para tropeiros.
Na década de 60, com a construção de estradas asfaltadas e a expansão de outras culturas em outras regiões menos acidentadas, a região norte e
nordeste da bacia sofrem grande declínio econômico. Atualmente a região esboça reações com a chegada da estrada asfaltada. Ainda hoje é possível
encontrar na Bacia do Rio Ribeira descendentes quilombolas e diversificada cultura.
O processo de ocupação da região para fins agrícolas remonta ao início do século XX, porém as condições naturais determinaram um processo
econômico em que a agricultura se caracteriza por ser um sistema econômico baseado em ideias extrativistas.

1.3) Recursos econômicos existentes e que “movimentam” a economia Regional
• Atividades rurais (plantio e criação, principalmente, atividades mistas);
• Atividades industriais (intensa, principalmente, na Grande Curitiba);
• Atividades de extração e produção mineral;
• Atividades comerciais;
• Prestação de serviços;
• Turismo.
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A região do Alto Iguaçu, em usos rurais, apresenta-se como um núcleo com alto volume de agrotóxicos comercializados.
No Alto Iguaçu, Curitiba e região metropolitana são tomadas predominantemente por áreas de uso urbano, o revés está na concentração de indústrias
com alto potencial contaminante; com intensa atividade industrial, dentre estas estão papel e celulose, frigoríficos, laticínios, alimentícios, curtumes e
abatedouros, destacando-se também o ramo automobilístico.
No Estado do Paraná existem cerca de 900 empresas mineradoras produzindo 26 diferentes substâncias minerais (somente uma na categoria dos
metálicos, ouro – metal precioso; três na categoria dos energéticos – carvão, folhelho pirobetuminoso e turfa, e o restante na categoria dos não metálicos).
Em sua maioria estas empresas exploram somente um tipo de substância mineral e abastecem principalmente as indústrias produtoras de insumos para
a construção civil (81,9%) e agricultura (8,5%).
O Plano Diretor de Mineração (PDM) para a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) foi finalizado em 2004, cobrindo 26 Municípios numa área de
15.461 km2. O projeto foi desenvolvido pela Mineropar em convênio com o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM.

Sendo as áreas mineradoras da RMC sobrepostas às áreas de abrangência das bacias hidrográficas dos Rios Ribeira e Alto Iguaçu deve-se destacar as
ações do Governo do Estado para o desenvolvimento das micro e pequenas indústrias de cerâmica vermelha (Pró-cerâmica e Projeto Prumo).

E, para atender as empresas mineradoras da RMC produtoras de calcário podem participar das ações, dos Arranjos Produtivos Locais (APL) são grupos
de empresas que atuam num setor econômico, no mesmo espaço geográfico. Quando existe a organização de um APL são criados vínculos de articulação
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e cooperação entre as empresas ou suas entidades representativas, formando-se uma rede que busca o apoio governamental e de instituições de crédito
e pesquisa. O princípio do APL é manter a competição empresarial, mas criar ao mesmo tempo canais de cooperação para resolução dos problemas
comuns, trazendo benefícios para toda a cadeia produtiva e para os consumidores.
Entre os arranjos produtivos de base mineral, o de cal e calcário do Paraná é um dos segmentos de maior importância. Abrange dois polos, a norte
de Curitiba e na região de Castro e Ponta Grossa (ver mapa de localização), com foco nas abundantes rochas calcárias de reconhecida qualidade das
formações geológicas Capiru e Itaiacoca.
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O potencial turístico da Bacia do Alto Iguaçu é apresentado na tabela a seguir:

Município

Tipo/Atividade

Nome/Local

Tijucas do Sul

Ecoturismo

- Saltinho
- Represa do Vossoroca

Lapa

Patrimônio Histórico e Cultural

- Parque Estadual do Monge (Gruta do Monge)
- Parque Estadual do Passa Dois
- Eco-Parque da Cohapar

Balsa Nova

Ecoturismo

- Polo turístico em que propriedades
estão se dedicando ao turismo rural

São José dos Pinhais

Parques e Paisagens

- Parque Municipal da Fonte

Estâncias e Águas Termais

-

Floresta Nacional do Açungui
Parque Municipal de Cambuí
Serra da Endoença
Lagoa Grande
Estância Hidromineral Ouro Fino

Parques e Paisagens

-

Parque
Parque
Parque
Parque
Parque
Parque
Parque
Parque
Parque

Campo Largo

Curitiba

Barigui
Municipal do Iguaçu – Zoológico
São Lourenço
Municipal da Barreirinha
Tingui
dos Tropeiros
General Iberê de Mattos – Bacacheri
Municipal do Passaúna
Tanguá

O potencial turístico da bacia do Rio Ribeira está resumido na tabela a seguir:
Município

Tipo/Atividade

Local/Nome

Campina Grande do Sul

Ecoturismo

- Pico Paraná
- Represa Capivari – Cachoeira
- Parque Municipal Ary Coutinho Bandeira

Colombo

Ecoturismo

- Circuito Italiano de Turismo Rural
- Parque Municipal Gruta do Bacaetava

1.4) Organizações sociais locais formadas. Quadro demográfico da População
Tanto as áreas conurbadas quanto as áreas voltadas para atividades rurais podem contar com o Conselho Gestor de Mananciais da RMC, órgãos
públicos, fundações, associações e movimentos sociais dedicados ao estudo, pesquisa, prestação de serviços e promotores de ações dedicadas ao cuidado
com a busca da manutenção de qualidade destes mananciais.
Além da população de origem diversificada (descendentes de europeus em sua maioria e destaque para a migração japonesa assentada, principalmente, na Região Norte do Estado. Durante as décadas de 80 e 90 houve uma acentuada entrada de pessoas do interior do Paraná e de outros Estados
para a RMC demandando incrementar a política educacional proposta pelo Estado do Paraná, que pode ser observada nos quadros abaixo:
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ÁREA SOCIAL
Informação

Fonte

Data

Estatística

População Censitária – Total

IBGE

2010

3.174.201

habitantes

População – Contagem

IBGE

2007

3.172.357

habitantes

População – Estimada

IBGE

2011

3.205.349

habitantes

Pessoas em Situação de Pobreza

IBGE

2000

430.228

Famílias em Situação de Pobreza

IBGE/Ipardes

2000

110.569

Número de Domicílios – Total

IBGE

2010

1.116.612

Matrículas na Creche

SEED

2010

45.642

alunos

Matrículas na Pré-escola

SEED

2010

50.215

alunos

Matrículas no Ensino Fundamental

SEED

2010

493.751

alunos

Matrículas no Ensino Médio

SEED

2010

138.703

alunos

Matrículas no Ensino Superior

MEC/INEP

2009

127.024

alunos

Os dados demográficos utilizados para a construção da pirâmide etária da RMC (2010 – IBGE) demonstram que a maior parcela da população se
encontra entre as faixas de 20 a 35 anos, enquanto o número de nascimentos, crianças e adolescentes vem decrescendo, enquanto a população de idosos
tem aumentado nestes últimos anos, devido a elevação da expectativa de vida.

1.5) A realidade atual do mercado de trabalho. Distribuição de renda
ECONOMIA
Informação

Fonte

Data

Estatística

População Economicamente

IBGE

2000

1.386.423

pessoas

População Ocupada

IBGE

2000

1.182.138

Número de Estabelecimentos – RAIS

MTE

2010

81.185

Número de Empregos – RAIS

MTE

2010

1.180.289

PIB Per Capita

IBGE/Ipardes

2008

22.954

R$ 1,00

Índice de Idosos

IBGE/Ipardes

2010

28,42

%

Razão de Dependência

IBGE/Ipardes

2010

40,96

%

Razão de Sexo

IBGE/Ipardes

2010

94,74

%

Coeficiente de Mortalidade Infantil

SESA

2009

11,02

mil NV (P)

pessoas
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1.6) Indicadores de qualidade que apontam a qualidade de vida da população.
Infraestrutura DE SERVIÇOS (Água e Luz)
Informação

Fonte

Data

Estatística

Abastecimento de Água

Sanepar

2010

1.055.790

unid. atend.

Atendimento de Esgoto

Sanepar

2010

759.259

unid. atend.

Consumo de Energia Elétrica – Total

Copel

2010

8.604.776

mwh

Consumidores de Energia Elétrica – Total

Copel

2010

1.164.654

1.7) Informações sobre a infraestrutura local
O Índice de Qualidade da Água – IQA aponta, dentre os afluentes do Alto Iguaçu, que há predominância das qualidades boa e razoável nos Rios:
Pequeno, Piraquara, Tumiri, Cachoeira, Curralinho, Canguiri e Irazinho. Nos Rios Irai, Itaqui, do Meio 1 e 2, e Timbu predomina qualidade razoável e no
Palmital qualidade ruim. No Rio Passaúna a qualidade é considerada razoável. Os afluentes do Iguaçu também considerados com boa qualidade são:
Miringuava, Miringuava Mirim, Verde, Maurício, Despique, Cachoeira, Cotia, dos Patos e Faxinal.
A condição ruim, em termos de qualidade, no corpo principal do Alto Rio Iguaçu, é principalmente influenciada pelos afluentes da margem direita,
que drenam a cidade de Curitiba, como os Rios Belém, Ivo, Atuba, Bacacheri, Padilha, Barigui, Água Verde, Fanny e Parolin, que estão caracterizados
como “Poluídos e Extremamente Poluídos”, com altos teores de coliformes fecais e matéria orgânica e baixa concentração de oxigênio dissolvido, sendo,
portanto, incapazes de manter vida aquática.
Ao sair da Região Metropolitana de Curitiba, em Porto Amazonas, a qualidade de água melhora, mas ainda é classificada como “Poluída”.
A demanda hídrica da Bacia do Iguaçu é de aproximadamente 16 mil L/s, dos quais 81% provêm de mananciais superficiais e 19% de mananciais
subterrâneos. Com relação aos setores usuários, 62% vão para o abastecimento público, 18% para uso industrial, 10% para o setor agrícola, 9% para
o setor pecuário e o setor minerário com menos de 1%. Cabe destacar que a região do Alto Iguaçu é responsável por 78% da demanda total para abastecimento público da bacia.
A disponibilidade hídrica superficial da Bacia do Iguaçu é de 291 mil L/s, o que representa 25% do total do Estado. O valor demandado é de 13,5
mil L/s, representando apenas 5% do total disponível na bacia. A disponibilidade hídrica subterrânea da Bacia do Iguaçu é estimada em 72 mil L/s,
provida pelas unidades aquíferas: Pré-Cambriana, Karst, Paleozoica Inferior, Paleozoica Média-Superior, Paleozoica Superior, Guarani, Serra Geral Sul e
Guabirotuba.
A demanda hídrica da Bacia do Ribeira é de aproximadamente 1 mil L/s, dos quais 78% provém de mananciais superficiais e 22% de mananciais
subterrâneos. Com relação aos setores usuários, 41% vão para o abastecimento público, 25% para uso industrial, 24% para o setor agrícola, 10% para
o setor pecuário e o setor minerário com menos de 1%.
A disponibilidade hídrica superficial da Bacia do Ribeira é de 66 mil L/s, o que representa 6% do total do Estado. O valor demandado é de 789 L/s,
representando pouco mais de 1% do total disponível na bacia.
A disponibilidade hídrica subterrânea da Bacia do Ribeira é estimada em aproximadamente 9 mil L/s, provida pelas unidades aquíferas: PréCambriana, Karst, Paleozoica Inferior, Paleozoica Superior e Guabirotuba.
Os pontos de monitoramento efetuadas através de uma rede de monitoramento proposta pelo Plano Estratégico de Recursos Hídricos, contam com
estações pluviométricas e fluviométricas, instaladas e mantidas pela Copel – Companhia Paranaense de Energia Elétrica, ANA – Agência Nacional das
Águas, Instituto das Águas do Paraná, Simepar, Suderhsa e Tractebel; algumas vezes operam em conjunto, como no caso da Copel e Simepar.
A rede conta com estações em operação e estações a serem reativadas formando a rede de monitoramento (existente, proposto e existente – Resolução
396/98 – ANNEL).
Os dados coletados são referentes a índice fluviométrico, descarga líquida, sedimentometria, qualidade, monitoramento telemétrico de nível, monitoramento telemétrico de chuva, monitoramento telemétrico de qualidade da água.
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Na bacia do Iguaçu existem 205 estações de medição pluviométrica e 7 estações meteorológica e na Bacia do Rio Ribeira existem 24 estações de
medição pluviométrica.
São instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos:
• Plano Estadual de Recursos Hídricos
• Plano de Bacia Hidrográfica
• Enquadramento dos Corpos d’Água em Classes de Uso
• Outorga de Direitos de Uso dos Recursos Hídricos
• Cobrança pelo Direito de Uso dos Recursos Hídricos
• Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos
A Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei Federal nº 9.433/97 e a Lei Estadual nº 12.726/99 indicam que a gestão dos recursos hídricos deve
ser descentralizada e participativa.
Nas áreas urbanas, a maior preocupação refere-se a ligações domiciliares para abastecimento de água e esgotamento sanitário, e ao planejamento e
implantação do sistema de interceptores da rede coletora de esgoto.

2) Diagnóstico Avançado
2.1) Principais potencialidades
Quanto aos aspectos naturais da RMC, o potencial hídrico utilizado para abastecimento, ainda, dispõe de recursos em quantidade, necessitando
de recuperação de qualidade. As condições climáticas têm auxiliado na manutenção das vazões mínimas requeridas pela demanda. Os levantamentos
utilizando dados populacionais oficiais (IBGE) indicam que a população residente da Grande Curitiba está aquém dos dados estimados pela Sanepar,
auxiliando, também, na manutenção das vazões demandadas.

2.2) Principais limitações
Quanto ao padrão de drenagem, outrora bem equilibrado, demonstra que a Região Metropolitana de Curitiba, em sua totalidade deveria estar melhor
atendida quanto as políticas públicas de uso dos mananciais para abastecimento.
Atualmente, a gestão de abastecimento de água implantado pela Sanepar encontra problemas causados pela expansão demográfica em áreas de
mananciais, resultando na redução da qualidade da água. A postergação das obras de barramentos previstas nos Planos Diretores de 1970 e 1980,
também, vieram interferir na qualidade da água e no planejamento de controle de cheias do Alto Iguaçu.
Entendendo que a qualidade de vida da população está relacionada com a qualidade do abastecimento de água e do esgotamento sanitário, quanto
ao último pode-se constatar que a Sanepar vem implementando obras, as quais, infelizmente, devido a uma cultura política nacional voltada para ações
de curto prazo, são desenvolvidas em ritmo mais lento do que a demanda da sociedade.
Outro problema, que ainda ocorre, principalmente na Grande Curitiba, refere-se às áreas destinadas à fixação de moradia pela população com renda
mais baixa. Pois, ao procurar uma área para fixação de moradia esta parcela da população segue, infelizmente, o percurso do esgoto gerado pela mancha
urbana, através de invasões, loteamentos irregulares, e quando regulares são áreas propícias à aquisição por famílias de baixa renda, mas muitas vezes
ficam sujeitas a situações de inundação e exposição a doenças.
Assentamentos urbanos irregulares estão prejudicando a qualidade dos cursos d’água da Região, dificultando a implantação de rede coletora de esgotos, retardando o desenvolvimento de projetos, especialmente nos Municípios periféricos conurbados. A região abrangida pelo Município de Curitiba
enfrenta problemas quanto a sistematização das ligações domiciliares que não atendem as normativas, e, também, pela ineficiência do sistema de interceptores da rede coletora de esgoto.
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3)

Temática básica da proposição

3.1) Temática básica em estudo
O tema central drenagem e saneamento urbano voltam-se para as demandas da população, a implantação e implementação das políticas públicas, e
a participação descentralizada das propostas e ações.

3.2) Indicação da disponibilidade de recursos técnico-profissionais
A disponibilidade de recursos (mão de obra, profissionais habilitados, órgãos públicos estruturados, empresas, organizações civis, instituições de
ensino e pesquisa) garantem a união de forças para o desenvolvimento de projetos e obras de qualquer porte para que possam atender aos anseios e
demandas da população.

3.3) Justificativa da temática escolhida
A temática voltada para a preservação e uso da água tem ocupado a comunidade técnico-científica nas últimas décadas e, também, a população que
através da mídia às vezes não consegue filtrar as informações relevantes.

4)

Segmentos econômicos atingidos

4.1) Indicação dos setores sociais e econômicos direta e indiretamente
atingidos com a proposição
Os segmentos sociais e econômicos serão positivamente atingidos dependendo da implantação das propostas e projetos existentes, levando-se em
conta o cronograma destes, pois os recursos têm sido disponibilizados e muitas vezes subutilizados.

5) Mobilização necessária – estratégia de implementação
A implementação das propostas e projetos existentes, dentro do cronograma de execução destes projetos, dependem de busca de recursos para a
viabilização financeira.

98

98
EBDR CURITIBA | Drenagem e Saneamento Urbano

6)

Potencial explorado/Lacunas preenchidas

O potencial hídrico da região vem sendo deteriorado pelo avanço populacional desordenado.
Importante ressaltar que as informações e considerações sobre a Porção Sul da RMC a torna responsável pela manutenção do bacia do Alto Iguaçu,
suas nascentes primordiais e seus tributários de primeira ordem na hierarquia fluvial nesta região, devendo envolver todas as esferas da sociedade. Enquanto técnicos (profissionais registrados no Sistema CONFEA-CREA), embasados pelo conhecimento científico, esperamos que os recursos hídricos superficiais retomem a qualidade necessária para a sustentabilidade ambiental e excelentes condições para a manutenção da vida da população. Indicamos
para os recursos hídricos encontrados em aquíferos (águas subterrâneas) estudos que oferecerão os indicadores seguros para sua manutenção e definição
de estratégicas para uso em longo prazo.

7)

Viabilidade orçamentária/Alocação de recursos

A temática da drenagem e do saneamento urbano contemplada na Constituição Federal de 1988, cujas emendas complementadas por legislação
federal, estadual e municipal, facilitaram as possibilidades de obtenção de recursos pelos governos estaduais e municipais.

8)

Signatários

APEAM, AEQP, SINTEC, AGB CURITIBA, AEMPAR.
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Unidade: S7
Regional: Maringá
Centralidade: Maringá

Tema: RESÍDUOS SÓLIDOS

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá
Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos
Sindicato dos Engenheiros do Paraná
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná
Academia Euclides da Cunha
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1)

INTRODUÇÃO

Devido ao fato de todo o planeta estar sofrendo consequências com o acúmulo cada vez maior de resíduos de todo o tipo e em todos os
espaços terrestres, faz-se necessária a tomada de atitudes por parte de seus habitantes para que esse problema e tantos outros na área ambiental possam
ser minimizados, haja vista a impossibilidade de sua extinção. Governo e sociedade em geral tem que caminhar juntos para o enfrentamento
dessa problemática, governo através da implantação de projetos e planos de gerenciamento e sociedade através de mudanças de comportamento, hábitos e costumes. Somente em uma sociedade conscientizada e sensibilizada sobre a questão é que se poderá obter resultados
verdadeiramente satisfatórios, e não somente a postergação do problema.
Este trabalho justifica-se pela necessidade de levantamento de informações sobre a quantidade de resíduos sólidos gerados nas cidades que
fazem parte da centralidade de Maringá e principalmente sobre a destinação dada à esses resíduos. De acordo com dados levantados nos Municípios observa-se que ainda há muito a ser feito no que se diz respeito ao gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, um exemplo é a coleta seletiva,
apesar de os Municípios terem implantado ou estarem em fase de implantação da mesma, o percentual de material coletado para reciclagem,
em relação ao total de resíduos gerados, ainda é bastante baixo, o que denota falta de conscientização ou até mesmo de conhecimento por parte
da população, em relação à segregação dos resíduos domiciliares.
Em muitas cidades não há uma secretaria de meio ambiente consolidada e quando há, parte dos recursos advindos para essas secretarias,
acabam sendo utilizados de forma mais relevante para a disposição final dos resíduos e não para o gerenciamento adequado dos mesmos, de acordo
com o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Observa-se que para muitos Municípios da centralidade à adoção de consórcio ou
de outra forma de cooperação seria a melhor alternativa para o gerenciamento integrado, devido à redução dos custos envolvidos.

2)

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR
Localização espacial e geográfica da centralidade

Figura 1 – 27 Municípios da Centralidade Maringá
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A centralidade de Maringá é composta pelos Municípios de Itaguajé, Santa Inês, Santo Inácio, Colorado, Nossa Senhora das Graças, Lobato, Santa
Fé, Munhoz de Melo, Uniflor, Flórida, Ângulo, Iguaraçu, Atalaia, Nova Esperança, Presidente Castelo Branco, Mandaguaçu, Maringá, Sarandi, Marialva,
Floraí, São Jorge do Ivaí, Ourizona, Paiçandu, Doutor Camargo, Ivatuba, Floresta e Itambé.
Todos os Municípios da centralidade fazem parte da Amusep, que é a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense. A Amusep é formada
por 30 Municípios, com 17 apresentando a caracterização para solo basalto e o restante para arenito. A população é de aproximadamente 750.000
habitantes, sendo Maringá a cidade polo com 50% deste contingente. A região conta com Aeroporto Internacional de cargas e uma estação
aduaneira. Vários estabelecimentos de ensino superior estão locados na centralidade, tais como UEM, Cesumar, PUC, Fafiman, Faculdade do
Noroeste, Uningá e outras, oferecendo os mais variados cursos, presenciais e à distância.
A região da Amusep também comporta várias cooperativas, Cocamar, Cocari, Integrada, C. Vale, Nova Produtiva, especializadas em diversas
culturas tais como: soja, milho, trigo, citros e que também prestam assistência aos produtores rurais.
Também destaca-se na prestação de serviços, movendo também a região um misto de indústria, agricultura e pecuária.
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Ver tabela de informações sobre os Municípios pertencentes a Centralidade de Maringá em anexo.

Fonte: Ipardes.
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3)

PRINCIPAIS LIMITAÇÕES DA CENTRALIDADE

A maioria dos Municípios da Amusep já foram autuados pelo IAP ou mesmo o Ministério Público, através das Promotorias do Meio Ambiente, alguns até duas vezes, em razão da não conformidade do gerenciamento de resíduos municipais. O Instituto das Águas, antiga Sudhersa, financiou alguns
projetos de aterros há alguns anos atrás, com financiamento do Governo Federal e hoje poucos Municípios os mantém como aterros sanitários.
Os demais Municípios tiveram um mau gerenciamento na operação dos seus aterros e voltaram a ser lixões. Segundo órgãos ambientais este mau
gerenciamento, bem como a falta de comprometimento e falta de técnicos capacitados, foram as principais causas para que tudo isto acontecesse.
Não há maneira sustentável de se manter um aterro se não houver uma educação ambiental nas escolas, para a população, uma coleta seletiva
organizada e também profissionais habilitados e capacitados para um gerenciamento correto dos aterros sanitários. Outra situação que se deve
ter cuidado é para uma taxa correta cobrada pelos Municípios, a maioria cobra apenas pela coleta, mas não avaliam que estes resíduos devem ser
tratados e ter uma destinação final adequada.
A nova Lei 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nos seus artigos 18 e 19, premia com linhas de financiamento os
Municípios que realizarem os seus Planos Integrados de Resíduos. A Lei 9.605/98 de Crimes Ambientais, pode colocar também como corresponsáveis os prefeitos, no mau gerenciamento dos aterros, fato já acontecido. Principais limitações observadas:
a) Falta de controle da quantidade de resíduos gerados;
b) Falta de profissionais técnicos capacitados nas secretarias especializadas;
c) Descontinuidade administrativa.

4)

RECURSOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DA CENTRALIDADE

Existem instituições de ensino públicos e privados com cursos de graduação e pós-graduação nas áreas afins, também empresas prestadoras
de serviços capacitadas para atender a demanda do setor, ou seja, para o enfrentamento do desafio da proposição.

5)

SEGMENTOS ECONÔMICOS ATINGIDOS

a) População;
b) Meio Ambiente;
c) Profissionais das áreas de engenharia e geociências;
d) Indústrias de processamento.

6)

MOBILIZAÇÃO NECESSÁRIA – ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

a) Desenvolvimento de programas e projetos socioeconômico-ambientais específicos, por profissionais habilitados e capacitados, registrados no sistema Confea/CREA;
b) Conscientização da realidade atual dos Municípios e possível resolução dos problemas;
c) Contratação de profissional da engenharia habilitado e capacitado para o levantamento quantitativo e qualitativo da situação, bem como
a elaboração dos projetos de obtenção de recursos financeiros e implantação do sistema de operação;
d) Permanente atualização dos valores cobrados pelos serviços operacionais da atividade.
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7)

VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA/ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Diversos órgãos públicos de fomento disponibilizam recursos financeiros para a execução de ações na área de resíduos, sendo eles: Caixa Econômica,
BNDES e Funasa. A Caixa Econômica Federal disponibiliza salas para prefeitos em regiões do País, em Maringá situa-se na Agência da Rua Néo Martins.
Exemplos de programas da Caixa Econômica Federal:

Programa saneamento para todos:
Destina-se à promoção de ações com vistas ao aumento da cobertura dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de
resíduos sólidos urbanos domiciliares e implantação de infraestrutura necessária à coleta de resíduos de saúde, ações de coleta seletiva, triagem
e reciclagem.
a) Recursos – oriundos do FGTS para Estados e Municípios;
b) Modalidade – manejo de Resíduos Sólidos;
c) Contrapartida – 5% do valor do investimento;
d) Carência – 48 meses após assinatura do contrato;
e) Amortização – 180 meses após término da carência;
f) Juros – 6% ao ano;
g) Remuneração da Caixa – 2% sobre saldo devedor;
h) Risco de crédito limitado a 1% ao ano;
i) Procedimento – seleção pelo Ministério das Cidades.
Entrega de documentos para Superintendência da Caixa Econômica Federal.
Programa Resíduos sólidos Urbanos:
Incentiva produção, reciclagem, reutilização de resíduos sólidos urbanos, eficácia dos serviços de limpeza pública, de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos. Inserção social eliminando lixões e o trabalho infantil no lixo.
a) Recursos – oriundos do Orçamento Geral da União;
b) Cidades com população superior a 50.000 habitantes;
c) Contrapartida – 3% (população inferior à 50.000 hab.) a 10% (população acima de 50.000 hab.) do valor do repasse;
d) Documentos – Projeto Básico, Anotação de Responsabilidade Técnica–ART e documentos ligados a área ambiental;
e) Gestor–Ministério das Cidades com recursos do Orçamento Geral da União.

8)

SIGNATÁRIOS

Instituições signatárias do estudo:
a) Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá – AEAM;
b) Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos – AMEA;
c) Sindicato dos Engenheiros do Paraná – Senge;
d) Academia Euclides da Cunha – AEC;
e) Municípios da centralidade Maringá.
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Unidade: S8
Regional: Maringá
Centralidade: Paranavaí

Tema: SANEAMENTO (COLETA E TRATAMENTO)

Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná
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1)

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

1.1) Localização espacial e geográfica da centralidade

Figura 1 – 29 Municípios da centralidade de Paranavaí.

A centralidade de Paranavaí é composta por 29 Municípios: Querência do Norte, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica,
Planaltina do Paraná, Loanda, Porto Rico, São Pedro do Paraná, Marilena, Nova Londrina, Itaúna do Sul, Diamante do Norte, Amaporã, Guairaçá, Terra
Rica, Mirador, Paraíso do Norte, São Carlos do Ivaí, Nova Aliança do Ivaí, Tamboara, Paranavaí, Santo Antônio do Caiuá, Inajá, São João do Caiuá, Alto
Paraná, Cruzeiro do Sul, Paranacity, Paranapoema e Jardim Olinda.

1.2) Informações sobre a infraestrutura local
Dentre os 29 Municípios desta centralidade, apenas Paranavaí possui mais de 50 mil habitantes, o que corresponde a 3% do total, ou seja, os Municípios são predominantemente pequenos, conforme pode ser observado no gráfico a seguir:
Gráfico 1 – Segmentação dos Municípios da centralidade de Paranavaí pelo número de habitantes. Fonte: Ipardes.

Esta segmentação é importante para entender a característica dos Municípios da centralidade no intuito de prospectar recursos para fomento de
políticas de saneamento para a região.
De acordo com dados fornecidos pelas empresas responsáveis pelo sistema de abastecimento de água e esgoto (Sanepar, SAMAE e SAAE), todos os
Municípios têm abastecimento de água encanada, mas grande parte dos Municípios da região, cerca de 76%, não possui sistema de coleta e tratamento
de esgoto. Apenas Paranavaí, que corresponde a 3% dos Municípios da região, possui índice de coleta e tratamento de esgoto superior a 66% dos
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domicílios. Para expressar estes números foi elaborado o gráfico a seguir:
Gráfico 2 – Índice de atendimento de esgoto dos Municípios da centralidade de Paranavaí. Fonte: IPARDES.

Os domicílios que não são atendidos pelos sistemas de coleta e tratamento de esgoto utilizam-se das fossas negras para destinar o esgoto doméstico.

2)

DIAGNÓSTICO AVANÇADO

Santa Mônica e Terra Rica são atendidos pelo Samae – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto; Santa Isabel do Ivaí pelo SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto; e os demais Municípios da centralidade pela Sanepar – Companhia de Saneamento do Paraná. Não faz parte do objetivo deste
trabalho indicar qual a melhor forma para promover a gestão do serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto.
Considerando os Municípios atendidos pela Sanepar, entre aqueles que não possuem sistema de coleta e tratamento de esgoto, 6 possuem projetos
para implantação em futuro próximo e 1 está em fase de implantação; para aqueles que já contam com sistema de coleta e tratamento de esgoto, projetos
estão sendo estudados para ampliação da rede existente.
Durante a fase de estudos, ao buscar os dados nos 3 Municípios atendidos por sistemas municipais, identificou-se que estes estão incluídos no Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná –Cismae, que atua em 29 Municípios das regiões oeste, norte e noroeste do Estado do Paraná.
Figura 2 – Mapa do Estado do Paraná indicando os 29 Municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná – CISMAE.
Fonte: CISMAE
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O Cismae atua em prol dos associados, realizando várias ações nas atividades de regulação, laboratoriais, administrativas e jurídicas, como:
a) Firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza;
b) Receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo (inc. I do § 1º do art. 2º da Lei nº
11.107/2005);
c) Facilitar o processo de compras, com a possibilidade de realizar compras em conjunto;
d) Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a licitação, para a prestação de serviços;
e) Cursos de capacitação e treinamento técnico;
f) Prestar assistência técnica e assessoria administrativa e jurídica;
g) Realização, a baixo custo, de diversas análises de água.

3)

TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIÇÃO

3.1) Temática básica em estudo
Para execução das ações que envolvam obras de engenharia com foco na coleta e tratamento de esgoto é primordial a existência de projetos de redes
de esgoto e unidades de tratamento de esgoto no Município. Para elaboração destes projetos básicos de engenharia e arquitetura é necessário dispor de
recursos e profissionais habilitados e com conhecimento técnico específico.

3.2) Indicação da disponibilidade de recursos técnico-profissionais na
região para enfrentamento do desafio da proposição
Uma prefeitura pequena, que possui, em seu quadro técnico, apenas um profissional para fazer todos os projetos – desde saneamento a pequenas
reformas, passando por toda iluminação pública, além dos orçamentos, acompanhamento de obras, acompanhamento de editais para implantação de
projetos que visem recursos a “fundo perdido” – não obtém esses serviços com eficiência e eficácia, em razão do acúmulo de funções.
Destaca-se a importância de os Municípios, de forma autônoma ou através de consórcios municipais, se mobilizarem no intuito de primeiramente
estruturar seus quadros técnicos com profissionais que, então, passem a ter condições de elaborar os projetos básicos de engenharia. Neste contexto, a
criação de um Instituto de Planejamento Urbano e Rural a nível regional, com profissionais capacitados e devidamente especializados em cada área de
atuação, facilitaria a obtenção de projetos e recursos a médio e longo prazo de maneira contínua.
O Governo Federal, em parceria com a Caixa Econômica Federal, lançou, recentemente, o Guia de Consórcios Públicos, que visa apoiar as prefeituras
na criação e operacionalização de consórcios públicos, como um instrumento de apoio e assistência técnica.

Fonte: Guia de consórcios públicos da Caixa Econômica Federal.

Neste material, pode-se constatar que o Paraná não possui consórcio municipal que tenha como finalidade o desenvolvimento de ações de infraestrutura. Esta prática está bastante difunda no Estado de São Paulo. Dentro da centralidade de Paranavaí, existe o Consórcio Intermunicipal de Saúde, que
é referência a nível estadual e poderia servir de modelo para criação e operacionalização de um consórcio de infraestrutura, já que ambos têm interesse
no desenvolvimento regional, principalmente na área de saneamento básico.
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4)

SEGMENTOS ECONÔMICOS ATINGIDOS

4.1) Indicação dos setores sociais e econômicos direta e indiretamente
atingidos com a proposição
O setor econômico, impulsionado pelo setor da construção civil, que é grande gerador de empregos no país, será positivamente atingido, pois haverá
demanda por projetos e por construção de obras para implantação ou ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto nos Municípios da região.
Através de programas sociais, o Governo disponibiliza linhas de financiamento de crédito para compra de imóveis, em que um dos critérios para
aprovação é que possuam rede de água e esgoto. Aumentando a capacidade de aquisição, aumenta-se a demanda por imóveis novos na região, impulsionando a geração de emprego e renda e evitando o êxodo dos moradores para os grandes centros urbanos.
A coleta e o tratamento do esgoto melhoram a qualidade de vida no ambiente urbano, pois, ao eliminar o esgoto a céu aberto e as fossas, acabam
com o mau cheiro, melhoram o aspecto estético, além de reduzir determinados problemas, como a proliferação de vetores causadores de doenças, o
entupimento de fossas e as ligações clandestinas na rede de águas pluviais.
É de pleno conhecimento de todos que existe uma relação direta entre o investimento em obras de coleta e tratamento de esgoto e a saúde da população. Estima-se que cerca de 70% das internações hospitalares no Brasil estão relacionadas a deficiências no saneamento básico. Estão entre as doenças
relacionadas com o saneamento básico: diarreias, hepatite A, febres entéricas, esquistossomose, leptospirose, teníases, helmintíases, micoses, conjuntivite e tracoma. Dados oficiais da 14º Regional de Saúde demonstram que no ano de 2011 até o mês de julho já ocorreram mais de 6.000 internações
nos hospitais e postos de saúde da região por diarreia aguda e este número vem aumentando de ano em ano.
O número de internações é apenas uma forma de medir os números oficiais dos casos desse tipo de doença, pois seus efeitos são imensuráveis visto
que muitas pessoas que adoecem não chegam a buscar os serviços de saúde. Em qualquer caso, há prejuízos em diversos setores, como por exemplo, o
produtivo (em função do próprio adulto doente ou do pai que não dormiu porque o filho estava doente), e o educacional (devido à queda no rendimento
escolar de crianças e adolescentes doentes), entre outros.
Segundo dados da Funasa, o custo de investir em saneamento básico e ambiental é menor do que o de tratar de doenças; de acordo com a OMS
(Organização Mundial de Saúde), no período de dez anos, para cada R$ 1 de investimento na área de saneamento, R$ 4 são economizados em saúde
pública. A partir deste raciocínio, pode-se considerar que, certamente, haverá redução no número de internações nos postos de saúde e hospitais da região
em decorrência de doenças relacionadas à água.
Deve-se ressaltar, também, os benefícios que serão produzidos à natureza, pois os dejetos serão devidamente tratados, reduzindo o volume de dejetos
que são depositados indevidamente nos solos e rios da região, evitando que prejudiquem a fauna e a flora e que atinjam o lençol freático.

5)

MOBILIZAÇÃO NECESSÁRIA – ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Através da Agenda Parlamentar, os gestores municipais devem unir forças com as lideranças estaduais para obterem recursos federais que viabilizem
as obras de infraestruturas de sistemas de coleta e tratamento de esgoto nesta região do Estado do Paraná.
Observando as características dos Municípios integrantes da centralidade de Paranavaí e os critérios estabelecidos para aquisição de recursos financeiros da Funasa (explicitados a seguir, no item 7 – viabilidade orçamentária/alocação de recursos financeiros), percebe-se que a maioria deles enquadra-se
no tamanho populacional estabelecido e na cobertura de rede de esgotamento sanitário, porém todos possuem ampla cobertura por rede de distribuição
de água, o que inviabiliza a tomada desses recursos. Para que se alcance a universalização dos serviços de esgotamento sanitário, é necessário que a
classe política busque modificar os critérios estabelecidos pela Funasa para liberação de recursos. Como já ocorreu em um passado recente, esta forma
de priorização dos Municípios elegíveis para aquisição dos recursos financeiros pode fazer com que parte da verba disponibilizada pelo Governo não seja
utilizada, enquanto muitos Municípios teriam plenas condições e necessidades de aplicá-los, trazendo, continuamente, os benefícios esperados para a
população da nossa região. Tendo em vista que existe a demanda por melhorias no saneamento em nossa região, e existe a fonte de recursos financeiros,
resta somente estabelecer o canal que possibilite a sua concretização.
Regionalmente, diversas estratégias podem catalisar esse processo. É essencial que todas as informações disponíveis sejam disseminadas para os
Municípios, subsidiando contínua discussão, visando o desenvolvimento da centralidade como um todo; que sejam contratados profissionais especializados nas diversas áreas da engenharia, arquitetura e geociências (saneamento, estradas, elétrica, urbanismo), para atender a todos os Municípios da
centralidade; que estes profissionais sejam capacitados para buscar recursos através dos órgãos financiadores, tais como Funasa, Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades e IBRD (International Bank for Reconstruction and Development); que exista um banco de projetos arquivados de maneira
permanente, organizada e de fácil acesso. Essas ações seriam mais facilmente executadas por meio da criação de um Instituto de Planejamento Urbano
e Rural a nível regional, integrando os quadros técnicos de todos os Municípios da centralidade.
A criação de uma equipe especializada integrando uma região do Estado com os objetivos acima propostos, mais do que um custo, representa um
investimento a médio e longo prazo, já que muitos setores serão positivamente atingidos, reduzindo gastos, adquirindo recursos sem a necessidade de
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restituição (por serem disponibilizados para projetos ligados à saúde e ao meio ambiente) e promovendo o desenvolvimento local e regional. A observação
de órgãos de natureza semelhante em Curitiba, Londrina e Pato Branco demonstra que eles foram fundamentais para que as cidades evoluíssem de
maneira mais organizada e planejada.
Diversas entidades da região, muitas delas formadoras de opinião, podem fortalecer a iniciativa, colocando o assunto em mesas de discussão, cobrando seus parlamentares e dando sugestões para sua concretização. Entre elas, podemos citar a APEAP (Associação dos Profissionais de Engenharia
e Arquitetura de Paranavaí), as empresas responsáveis pelo sistema de abastecimento de água e esgoto (Sanepar, SAMAE e SAAE), a ADR (Agência de
Desenvolvimento Regional), a Amunpar (Associação dos Municípios do Noroeste Paranaense), o Consórcio Intermunicipal de Saúde, o Codep (Conselho
de Desenvolvimento de Paranavaí), bem como os conselhos de desenvolvimento dos demais Municípios da centralidade.

6)

POTENCIAL EXPLORADO/LACUNAS PREENCHIDAS

O Estado do Paraná está entre os mais desenvolvidos da Federação em muitos aspectos, entre eles está o da educação. Por toda a região é possível
identificar instituições de ensino formadoras de técnicos que podem atuar diretamente na solução dos problemas de saneamento básico.
Entretanto, esta massa de mão de obra qualificada deve ser valorizada e colocada a serviço dos órgãos públicos para o desenvolvimento de projetos
que melhorem a qualidade de vida da população.
Somente com equipes técnicas qualificadas e compostas por diversas especialidades será possível atender toda a demanda por projetos de saneamento básico que é urgente nesta região, conforme comprovam os dados apresentados no diagnóstico.
Além da mão de obra especializada já presente na região, a existência de fontes de recursos financeiros para essa temática é outro potencial a ser
explorado.
A elaboração dos projetos necessários para requisição dos recursos disponíveis depende de um conhecimento aprofundado da região. A utilização
destes conhecimentos depende, por sua vez, da organização de uma instituição composta por profissionais especializados, apoiada por movimentações
políticas com ideais comuns para a resolução desta problemática. Este é o elo capaz de preencher esta lacuna e de possibilitar a exploração dos potenciais
existentes para concretização das melhorias no saneamento em nossa região.

7)

VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA/ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

A Fundação Nacional de Saúde – Funasa, órgão executivo do Ministério da Saúde, é uma das instituições do Governo Federal responsáveis por promover a inclusão social por meio de ações de saneamento para prevenção e controle de doenças. É também a instituição responsável por formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental.
Os investimentos visam intervir no meio ambiente, na infraestrutura dos Municípios de até 50 mil habitantes, prioritariamente, e nas condições de vida
de populações vulneráveis.
Em 2011, os recursos do PAC 2 da Funasa são da ordem de R$ 4 bilhões para execução de obras de saneamento em todo país, sendo, na primeira
etapa de seleção, R$ 1,1 bilhão para esgotamento sanitário, R$ 800 milhões para abastecimento de água e R$ 300 milhões para elaboração de projetos.
A distribuição desta verba vai depender das propostas apresentadas pelas Prefeituras.
Os recursos serão aplicados na construção de sistemas de abastecimento de água (estações de bombeamento, tratamento de água, rede de distribuição, ligações domiciliares, hidrometração de forma complementar); sistema de esgotamento sanitário (redes coletoras, interceptores e emissários,
estações de tratamento) e melhorias sanitárias domiciliares (módulos sanitários, reservatório domiciliar, cisternas e demais instalações hidrossanitárias).
A disponibilização dos recursos financeiros, pela Funasa, para os Municípios construírem e ampliarem seus sistemas de esgotamento sanitário depende de determinados critérios e procedimentos:
a) Que apresentem, simultaneamente: cobertura por rede de distribuição de água inferior ou igual a 40% da população total (CENSO/2000),
cobertura com solução adequada de esgotamento sanitário (fossa séptica + rede coletora de esgoto) inferior ou igual a 30% da população total
(CENSO/2000) e cobertura com coleta de resíduos sólidos urbanos (lixo) inferior ou igual a 40% da população total (CENSO/2000);
b) Que sejam integrantes de Consórcio Público de Saneamento, criado de acordo com os dispositivos da Lei Nº 11.107/05, constituído com a finalidade de realizar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário ou de apoio e suporte técnico a prestação
de tais serviços, conforme modelo proposto pela Funasa/MS. Poderão ainda ser elegíveis Municípios que tenham subscrito o Protocolo de Intenções para a criação do Consórcio Público de Saneamento, em conformidade com a Lei nº 11.107/2005, cuja aprovação para a constituição do
Consórcio esteja em andamento e desde que atenda as finalidades mencionadas anteriormente.
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É importante reforçar que a maioria dos Municípios integrantes da centralidade de Paranavaí enquadra-se no tamanho populacional estabelecido e na
cobertura de rede de esgotamento sanitário, porém todos possuem ampla cobertura por rede de distribuição de água, o que inviabiliza a tomada desses
recursos.

8)

SIGNATÁRIOS

São signatários a esta iniciativa:
a) Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí – APEAP;
b) 29 Municípios da centralidade de Paranavaí.
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Unidade: S9
Regional: Maringá
Centralidade: Cianorte/Umuarama

Tema: SANEAMENTO (COLETA E TRATAMENTO)

Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Noroeste do Paraná
Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Cianorte
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná
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1)

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

1.1) Localização espacial e geográfica da centralidade

Figura 1 – 39 Municípios da Centralidade Cianorte/Umuarama.

A centralidade de Cianorte/Umuarama é composta pelos Municípios de São Jorge do Patrocínio, Esperança Nova, Altônia, Alto Paraíso, Pérola, Iporã,
Cafezal do Sul, Xambrê, Umuarama, Icaraíma, Ivaté, Douradina, Maria Helena, Tapira, Nova Olímpia, Cruzeiro do Oeste, Perobal, Alto Piquiri, Mariluz,
Brasilândia do Sul, Cianorte, Cidade Gaúcha, Guaporema, Rondon, São Manoel do Paraná, Indianápolis, Japurá, São Tomé, Jussara, Terra Boa, Engenheiro
Beltrão, Tapejara, Tuneiras do Oeste, Moreira Sales, Janiópolis, Goioerê, Boa Esperança, Quarto Centenário e Rancho Alegre do Oeste.

1.2) Informações sobre a infraestrutura local
Os Municípios da centralidade de Cianorte/Umuarama são predominantemente pequenos, sendo que apenas 5% destes Municípios possuem mais de
50 mil habitantes conforme pode ser observado no gráfico a seguir:
Gráfico 1 – Segmentação dos Municípios pela quantidade de habitantes

Fonte: IPARDES.

Esta segmentação é importante para entender a característica dos Municípios da região no intuito de prospectar recursos para fomento de políticas
de saneamento para a região.
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A Fundação Nacional de Saúde – Funasa, órgão executivo do Ministério da Saúde, é uma das instituições do Governo Federal responsável em promover a inclusão social por meio de ações de saneamento para prevenção e controle de doenças. É também a instituição responsável por formular e
programar ações de promoção e proteção à saúde relacionada com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental.
Os investimentos visam intervir no meio ambiente, na infraestrutura dos Municípios de até 50 mil habitantes, prioritariamente, e nas condições de vida
de populações vulneráveis.
O tema que consideramos para estudo é COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, mas pode ser aplicado em outros itens dentro de “SANEAMENTO
BÁSICO”, que é a atividade relacionada com o abastecimento de água potável, o manejo de água pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza
urbana, o manejo do resíduo sólido, visando à saúde das comunidades.
Durante o estudo foi constatado que grande parte dos Municípios desta centralidade, cerca de 62% dos Municípios relacionados, não possuem
sistema de coleta e tratamento de esgoto. Apenas 7% dos Municípios da região possuem índice de coleta e tratamento de esgoto em mais de 66% dos
domicílios que são abastecidos com água encanada. Para expressar estes números foi elaborado o gráfico a seguir:
Gráfico 2 – Índice de atendimento de esgoto dos Municípios da centralidade Umuarama/Cianorte. Fonte: IPARDES.

Grande parte dos domicílios que não são atendidos pelo sistema de coleta e tratamento de esgoto utiliza-se apenas de fossas negras para destinar
o esgoto doméstico. A utilização de fossas negras sem antes passar por fossas sépticas promove a contaminação do solo e também pode contaminar o
lençol freático e as nascentes dos rios. A implementação da rede de coleta e tratamento de esgoto vem para diminuir e também controlar a deposição de
esgoto em fossas inadequadas ou mal construídas.
Estima-se que cerca de 70% das internações hospitalares no Brasil estão relacionadas a deficiências no saneamento básico. Estão entre as doenças
relacionadas com o saneamento básico: diarreias, hepatite A, febres entéricas, esquistossomose, leptospirose, teníases, helmintíases, micoses, conjuntivite e tracoma.

2)

DIAGNÓSTICO AVANÇADO

Dos Municípios da região 35 (trinta e cinco) são atendidos pela Sanepar – Companhia de Saneamento do Paraná, e 04 (quatro) possuem Samae –
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto.
Não faz parte do objetivo deste trabalho indicar qual a melhor forma para promover a gestão do serviço de abastecimento de água e tratamento de
esgoto. A equipe de trabalho buscou identificar na região exemplos de boas iniciativas que pudessem determinar diretrizes do estudo.
Nesta centralidade identificou-se um Município como exemplo, com população estimada em 14.598 habitantes, 100% de domicílios são abastecidos
com água tratada e cerca de 71% dos domicílios atendidos com rede de esgoto na área urbana. A operação do sistema de abastecimento de água e
esgoto é feito por um Samae.
Durante a visita neste Samae a equipe coletou informações importantes junto a um dos diretores da entidade:
a) Custo de operação corresponde a cerca de 5% do valor da arrecadação.
b) Tarifa mínima de água é de R$ 5,50 por 5 m³ + R$ 2,75 pelo esgoto, pois é cobrado um percentual de 50% de esgoto sobre a tarifa do fornecimento de água.
c) Atendem as exigências previstas na Portaria MS nº 518, de 25/03/2004, na Resolução n. 01, de 02 de agosto de 2006 do Instituto das Águas
e na Resolução nº 357, do Conama de 17 de março de 2005.
d) Estrutura operacional enxuta composta por poucos funcionários.
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Neste Samae, o diretor estima que o custo de implantação do metro linear de rede de esgoto seja de aproximadamente R$ 45,00. Ainda segundo
o diretor está prevista a construção de uma estação elevatória com recursos próprios do Samae, para permitir o atendimento de mais 600 domicílios,
aumentando consideravelmente o percentual de domicílios atendidos pela coleta e tratamento de esgoto.
Durante a fase de estudos identificou-se o Cismae (Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná) que atua em 29 Municípios da
região Noroeste do Estado.

Fonte: CISMAE.

O Cismae atua em prol dos associados, realizando várias ações nas atividades de regulação, laboratoriais, administrativas e jurídicas como:
a) Firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza;
b) Receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo (inc. I do § 1º do art. 2º da Lei
11.107/2005);
c) Facilitar o processo de compras, com a possibilidade de realizar compras em conjunto;
d) Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a licitação, para a prestação de serviços;
e) Cursos de capacitação e treinamento técnico;
f)

Prestar assistência técnica e assessoria administrativa e jurídica;

g) Realização, a baixo custo, de diversas análises de água.
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3)

TEMÁTICA BÁSICA DA PROPOSIÇÃO

3.1) Temática básica em estudo
Para execução das ações que envolvam obras de engenharia com foco na coleta e tratamento de esgoto é primordial a existência de projetos de redes
de esgoto e unidades de tratamento de esgoto no Município. Para elaboração destes projetos básicos de engenharia e arquitetura é necessário dispor de
recursos e profissionais habilitados e com conhecimento técnico específico.

3.1) Indicação da disponibilidade de recursos técnico–profissionais na
região para enfrentamento do desafio da proposição.
Destaca-se a importância dos Municípios de forma autônoma ou através de consórcios municipais se mobilizarem no intuito de primeiramente
estruturar seus quadros técnicos com profissionais que então passem a ter condições de elaborar os projetos básicos de engenharia.
O Governo Federal em parceria com a Caixa Econômica Federal lançou recentemente o Guia de Consórcios públicos que visa apoiar as prefeituras na
criação e operacionalização de consórcios públicos, como um instrumento de apoio e assistência técnica.

Fonte: Guia de Consórcios Públicos da Caixa Econômica Federal.

Neste material pode-se constatar que o Paraná não possui consórcio municipal que tenha como finalidade a união de Municípios no desenvolvimento
de ações de infraestrutura. Esta prática está bastante difunda no Estado de São Paulo.

4)

SEGMENTOS ECONÔMICOS ATINGIDOS

4.1) Indicação dos setores sociais e econômicos direta e indiretamente
atingidos com a proposição
É de pleno conhecimento de todos que existe uma relação direta entre o investimento em obras de coleta e tratamento de esgoto com a saúde da
população.
Segundo dados da Funasa, investir em saneamento básico e ambiental sai mais barato que tratar de doenças, já que de acordo com a OMS cada R$
1 de investimento na área de saneamento, R$ 4 são economizados em saúde pública, no período de dez anos.
A partir deste raciocínio pode-se considerar que certamente haverá redução no número de internações nos postos de saúde e hospitais da região em
decorrências de doenças relacionadas à água.
O setor da construção civil, grande gerador de empregos no país, também será atingido pela iniciativa, pois haverá demanda por projetos e construção
de obras que envolvam a coleta e tratamento de esgoto.
Além dos benefícios econômicos deve-se também ressaltar os benefícios que serão produzidos à natureza, pois os dejetos serão devidamente tratados
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evitando-se assim a proliferação de vetores causadores de doenças relacionadas à água, sem dizer do volume de dejetos que deixará de ser depositada
indevidamente nos solos e rios da região.

5)

MOBILIZAÇÃO NECESSÁRIA – ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

As tarefas/macro-ações necessárias para implementação da proposição é mobilizar: Prefeitos, Vereadores, Deputados, Senadores, e outros, para
primeiramente solicitar ao órgão competente recursos ou até mesmo a elaboração de projeto e estudo de viabilidade de implantação ou ampliação de rede
de coleta e tratamento de esgoto, e posteriormente cobrar sua implementação junto aos Samae ou Sanepar.
Em uma segunda etapa cobrar dos gestores quanto nivelamento dos valores relativos a este serviço, para que não haja valores onerosos e discrepâncias entre os valores cobrados pela Samae e Sanepar.

6)

POTENCIAL EXPLORADO/LACUNAS PREENCHIDAS

O Estado do Paraná está entre os mais desenvolvidos da Federação em muitos aspectos, entre eles está à educação. Por toda a região é possível
identificar instituições de ensino formadoras de técnicos que podem atuar diretamente na solução dos problemas de saneamento básico.
Entretanto esta massa de mão de obra qualificada deve ser valorizada e colocada a serviço dos órgãos públicos para o desenvolvimento de projetos
que venham a melhorar a qualidade de vida da população.
Somente com equipes técnicas compostas e qualificadas, será possível atender toda a demanda por projetos de saneamento básico que é urgente
nesta região conforme comprovam os dados apresentados no diagnóstico.

7)

VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA/ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em 2011, os recursos do PAC 2 da Funasa são da ordem de R$ 4 bilhões para execução de obras de saneamento em todo país sendo, na primeira
etapa de seleção, R$ 1,1 bilhão para esgotamento sanitário, R$ 800 milhões para abastecimento de água e R$ 300 milhões para elaboração de projetos.
A distribuição desta verba vai depender das propostas apresentadas pelas Prefeituras.
Os recursos serão aplicados na construção de sistemas de abastecimento de água (estações de bombeamento, tratamento de água, rede de distribuição, ligações domiciliares, hidrometração de forma complementar); sistema de esgotamento sanitário (redes coletoras, interceptores e emissários,
estações de tratamento) e melhorias sanitárias domiciliares (módulos sanitários, reservatório domiciliar, cisternas e demais instalações hidrossanitárias).

8)

SIGNATÁRIOS

São signatários a esta iniciativa:
a) 39 da centralidade de Cianorte/Umuarama;
b) Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Noroeste do Paraná – Aeanopar;
c) Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Cianorte – Arearc.
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Tema: Aterros Sanitários e Reciclagem em Consórcios
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1)

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

1.1) Localização Espacial
A centralidade de Laranjeiras do Sul que geograficamente está situada entre a margem direita do Rio Iguaçu e margem esquerda do Rio Piquiri a
Oeste com o Oeste do Paraná e a Leste com Candói e Guarapuava.

Mapa 1

A Centralidade é composta por 14 Municípios que fazem parte da jurisdição da Inspetoria de Laranjeiras do Sul do CREA-PR.
O Município de Laranjeiras do Sul exerce importante influência sobre a região possuindo as estruturas governamentais, bem como a concentração de
serviços nas áreas de saúde e educação.
Compõem esta centralidade os Municípios de Laranjeiras do Sul, Quedas do Iguaçu, Campo Bonito, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Rio
Bonito do Iguaçu, Virmond, Ibema, Porto Barreiro, todos estes pertencentes ao Município de Laranjeiras, sendo desmembrados no decorrer dos anos com
o desenvolvimento da região, mais três Municípios englobam esta centralidade, Cantagalo, Goioxim e Marquinhos.
Laranjeiras do Sul foi a Capital do território do Iguaçu de 1943 a 1946, território este que foi criado pelo Decreto-Lei nº 5.812, de 13 de setembro de
1943 e extinto 3 anos após em 18 de setembro de 1946, pela promulgação da Constituição de 1946. O território abrangia o oeste do Estado do Paraná
e Santa Catarina.
A centralidade de Laranjeiras do Sul possui uma população total de 152.475 habitantes, sendo que deste total 83.348 vivem nas áreas urbanas,
o equivalente a 54,66% e 69.127 nas áreas rurais o que equivale a 45,33% do total de habitantes, vale ressaltar que embora mais de a metade da
população viva em áreas urbanas estes Municípios têm como característica principal possuírem uma população urbana intimamente ligada ao meio rural
e em muitos casos somente fixa residência nas cidades e trabalham com a agricultura.
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1.2) Recursos Naturais e Ambientais
A centralidade de Laranjeiras do Sul, possui uma população segundo o Censo de 2010 de 152.575 habitantes, que residem em 51.907 domicílios
sendo que 57% (29.491) situam-se nos centros urbanos e 43% (22.416) situação nas áreas rurais dos Municípios, os recursos naturais disponíveis são
áreas de terras possíveis para a instalação de aterros sanitários sem prejudicar o meio ambiente.

1.3) Recursos Econômicos
• Agricultura: Na região a predominância é de pequenas propriedades agrícolas, baseada na agricultura familiar, possuindo uma grande quantidade
de assentamentos de sem-terras, onde mais de 45% da população é rural, e a que movimenta a atividade econômica.
• Comércio: O Comércio da região está localizado nos povoados urbanos na sede dos Municípios, destacando-se as cidades de Laranjeiras do Sul e
Quedas do Iguaçu, como polos comerciais da região.
• Serviços: O setor é representado principalmente pela saúde, sendo que está mais centralizado nas duas cidades polos.
• Indústria: O parque industrial da região é praticamente inexistente, sendo que apenas algumas indústrias no ramo madeireiro podem ser citadas,
principalmente na cidade de Quedas do Iguaçu, enquanto as demais cidades a industrialização é pequena baseada na transformação dos produtos
agrícolas.

1.4) Quadro Resumos
Tabela 01: População Centralidade Laranjeiras do Sul
Urbana

Rural

Total

1

Campo Bonito

2580

1827

4407

2

Cantagalo

8509

4443

12952

3

Diamante do Sul

1405

2105

3510

4

Espigão Alto do Iguaçu

1646

3031

4677

5

Goioxim

1756

5747

7503

6

Guaraniaçu

7804

6778

14582

7

Ibema

4941

1125

6066

8

Laranjeiras do Sul

25031

5746

30777

9

Marquinhos

524

4457

4981

10

Nova Laranjeiras

2372

8869

11241

11

Porto Barreiro

691

2972

3663

12

Quedas do Iguaçu

20987

9618

30605

13

Rio Bonito do Iguaçu

3222

10339

13561

14

Virmond

1880

2070

3950

Centralidade Laranjeiras

83348

69127

152475

Fonte: IBGE Censo 2010.
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Tabela 02: Panorama do PIB e IDH-M Centralidade Laranjeiras do Sul
PIB
1

Campo Bonito

R$

Total

IDH-M

16.983,88

R$

74.847.959,16

0,69

2

Cantagalo

R$

7.850,14

R$

101.675.013,28

0,69

3

Diamante do Sul

R$

6.953,30

R$

24.406.083,00

0,68

4

Espigão Alto do Iguaçu

R$

9.536,39

R$

44.601.696,03

0,71

5

Goioxim

R$

8.306,90

R$

62.326.670,70

0,68

6

Guaraniaçu

R$

10.727,00

R$

156.421.114,00

0,73

7

Ibema

R$

9.263,28

R$

56.191.056,48

0,72

8

Laranjeiras do Sul

R$

8.424,03

R$

259.266.371,31

0,75

9

Marquinhos

R$

7.588,76

R$

37.799.613,56

0,69

10

Nova Laranjeiras

R$

R$

90.906.079,41

0,7

11

Porto Barreiro

R$

10.787,00

8.087,01

R$

39.512.781,00

0,72

12

Quedas do Iguaçu

R$

7.819,88

R$

239.327.427,40

0,75

13

Rio Bonito do Iguaçu

R$

14

Virmond

R$

7.353,26

Centralidade Laranjeiras

R$ 129.851,99

10.171,16

R$

99.717.558,86

0,67

R$

40.176.082,00

0,72

R$ 1.327.175.506,19

9,88

Fonte: IBGE Censo 2010.

Tabela 03: Panorama das Propriedades e Áreas Agrícolas Centralidade Laranjeiras do Sul
N. Propriedade

Área

1

Campo Bonito

571

28.989

2

Cantagalo

1.116

45.229

3

Diamante do Sul

573

23.691

4

Espigão Alto do Iguaçu

774

21.448

5

Goioxim

1.220

52.749

6

Guaraniaçu

2.041

108.361

7

Ibema

296

11.022

8

Laranjeiras do Sul

1.368

48.033

9

Marquinhos

1.030

45.289

10

Nova Laranjeiras

1.677

75.504

11

Porto Barreiro

509

11.587

12

Quedas do Iguaçu

2.315

45.275

13

Rio Bonito do Iguaçu

2.552

43.751

14

Virmond

588

18.206

Centralidade Laranjeiras

16.630

579.134

Fonte: IBGE Censo 2010.
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Tabela 04: Produção Agrícola da Centralidade Laranjeiras do Sul
Soja

Milho

Feijão

Trigo

1

Campo Bonito

39.639

53.640

3.240

12.220

2

Cantagalo

33.320

25.970

3.300

5.740

3

Diamante do Sul

2.390

5.917

532

480

4

Espigão
Iguaçu

17.715

19.980

2.059

3.450

5

Goioxim

28.650

42.810

3.635

8.350

6

Guaraniaçu

37.201

57.000

946

10.400

7

Ibema

13.350

30.160

640

2.400

8

Laranjeiras do Sul

27.820

38.319

3.175

3.817

9

Marquinhos

6.042

15.062

562

330

10

Nova Laranjeiras

13.695

43.706

1.472

840

11

Porto Barreiro

20.146

22.305

2.072

2.250

12

Quedas do Iguaçu

30.605

45.847

4.179

4.500

13

Rio Bonito do Iguaçu

21.758

50.049

3.753

900

14

Virmond

9.375

24.500

2.632

1.388

301.706

475.265

32.197

57.065

Alto

Centralidade Laranjeiras

do

Fonte: IBGE Censo 2010.

Tabela 05: Panorama da Pecuária da Centralidade Laranjeiras do Sul
Bovinos
1

Campo Bonito

26.772

Suínos
6.134

Aves
468.000

Leite
13.500.000

2

Cantagalo

33.400

23.730

36.630

8.580.000

3

Diamante do Sul

41.850

6.717

63.770

6.800.000

4

Espigão Alto do Iguaçu

21.996

13.808

479.700

20.328.000

5

Goioxim

28.700

8.080

41.262

4.930.000

6

Guaraniaçu

134.500

62.760

1.700.000

10.005.000

7

Ibema

14.148

869

690.000

2.833.000

8

Laranjeiras do Sul

54.400

16.395

43.472

23.770.000

9

Marquinhos

56.700

4.890

16.932

6.110.000

10

Nova Laranjeiras

96.700

16.685

198.300

15.051.000

11

Porto Barreiro

25.094

1.490

24.500

23.780.000

12

Quedas do Iguaçu

49.491

34.085

388.000

42.401.000

13

Rio Bonito do Iguaçu

40.459

12.545

45.000

53.036.000

14

Virmond

11.350

12.700

12.261

1.135.000

635.560

220.888

4.207.827

232.259.000

Centralidade Laranjeiras

Fonte: IBGE Censo 2010.
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Tabela 06: Lixo Urbano produzidos nos Municípios da Centralidade Laranjeiras do Sul
Municípios

Lixo Urbano Produzido(t/dia)

Total Anual (t)

Campo Bonito

2,0

730,00

Cantagalo

8,0

2.920,00

Diamante do Sul

2,0

730,00

Espigão Alto do Iguaçu

8,0

2.920,00

Goioxim

1,5

547,50

Guaraniaçu

8,0

2.920,00

Ibema

1,0

365,00

Laranjeiras do Sul

18,0

6.570,00

Marquinhos

0,5

182,50

Nova Laranjeiras

1,0

365,00

Porto Barreiro

1,0

365,00

Quedas do Iguaçu

18,0

6.570,00

Rio Bonito do Iguaçu

1,5

547,50

Virmond

0,5

182,50

Centralidade Laranjeiras

71,0

25.915,00

1.5) Infraestrutura
• Rodovias: A Região conta com ligações asfáltica entre os Municípios, sendo que as Rodovias federais 277 e a 158 são as principais rotas rodoviárias, e as rodovias municipais contam com mais de 14.000 km.
• Aeroportos: Na centralidade de Laranjeiras não há nenhum aeroporto que opere comercialmente.
• Comunicação: A região possui 8 emissoras de rádio, e 14 agências dos correios.
• Educação: Na região estão situadas 15 agências bancárias, além de serviços de saúde como hospitais, clínicas médicas e odontológicas, na área
de educação a região possui duas instituições públicas e 1 particular que oferecem cursos superiores em diferentes áreas. Na educação superior
são 457 matrículas, sendo que no total do ensino regular possuem 41.176 matrículas, segundo dados de 2010.

2)

DIAGNÓSTICO AVANÇADO

2.1) Potencialidades
A centralidade produz mais de 70 toneladas de lixo urbano/dia o que totaliza mais de 25.000 toneladas no ano, e hoje apenas um Município possui
aterro sanitário com todos os requisitos ambientais exigíveis, sendo que na sua grande maioria utiliza-se de serviços terceirizados que transportam os
resíduos a grande distância, encarecendo a coleta com o lixo urbano, além de que na região não possui nenhuma usina de reciclagem de lixo.

2.2) Principais Limitações
A principal limitação está em alto custo para implantação de aterros sanitários em todos os Municípios pois as exigências ambientais para instalação
e operação são muito grande.
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3)

TEMÁTICA BÁSICA PROPOSTA

3.1) Aterros Sanitários com Usinas de Reciclagem de Lixo em Consórcios
Intermunicipais
A infraestrutura de uma região é o fundamento básico para haver o desenvolvimento de uma região de um Estado ou de um País. Hoje a preocupação
com as questões ambientais são cada vez maiores e o lixo urbano é preocupação constate nos Municípios que tem enorme dificuldade de instalação de
aterros sanitários, individualmente, pela dificuldade da correta operação nestes aterros, além do custo inicial de implantação, tem-se um alto custo na
operação.

3.2) Disponibilidade de Recursos Técnicos Profissionais
Os recursos técnicos existente na Centralidade, que são composto por 572 profissionais das diferentes áreas tecnológicas que podem atuar
diretamente na elaboração de projetos e execução da pavimentação de vias municipais. São 5 profissionais da Agrimensura, 386 da agronomia, 11 da
arquitetura, 50 da Engenharia Civil, 94 da Engenharia Elétrica, 2 da Geologia e Minas, 21 da Engenharia Mecânica e 3 da Engenharia Química, além
dos profissionais a região possui 70 empresas registradas com responsável técnico aptas a desenvolver os trabalhos.

3.3) Justificativa da Temática:
A centralidade conta com apenas um aterro sanitário, o que tem preocupado as autoridades administrativas e ambientais, principalmente na correta
destinação dos resíduos urbanos, além de que vários Municípios foram autuados pelos órgãos ambientais por não possuírem aterros sanitários, inclusive
sendo objeto de termos de ajuste com o Ministério Público. As mais de 70 toneladas de lixo geradas diariamente pelas populações urbanas são em
muitas ocasiões depositadas em lixões sem qualquer tipo de controle, sendo potencial fontes poluidoras do ambiente, afetando diretamente a natureza e
o desenvolvimento sustentável.

4)

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS PARA O SETOR PÚBLICO E PRIVADO

Setor Público: Para o setor público os benefícios diretamente estão associados com a diminuição de gastos com o recolhimento, transporte e destinação final do lixo urbano, pois com a possibilidade do empreendimento em consórcios os custos são diluídos entre os signatários deste consórcio, além
de propiciar uma melhor distribuição do recolhimento do lixo nos perímetro urbano e rural.
Setor Privado: O benefício para o setor privado está na diminuição nas taxas cobradas para o recolhimento do lixo.
O maior benefício está para o meio ambiente com a destinação correta dos resíduos.

5)

MOBILIZAÇÃO NECESSÁRIA

A mobilização necessária para que seja implantado um programa de aterros sanitários em consórcios intermunicipais está na previsão de recursos
pelo governo federal, estabelecendo programa direcionado a região a fundo perdido que contemple a realização de projetos, bem como a execução e
operacionalização dos aterros sanitários e a reciclagem do lixo urbano.

6)

POTENCIAL EXPLORADO

A adoção de um programa de implantação de aterros sanitários com usinas de reciclagem de lixo, possibilitará a população da centralidade contar com
um programa contínuo de reciclagem de lixo, dando aproveitamento ao lixo reciclável, contribuindo decisivamente para a preservação ambiental
e oferecendo uma melhor condição de vida a todos os habitantes pela possibilidade de um aterro controlado que atenda as necessidades ambientais e
sociais.
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7)

VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

- Presidência da República.
• Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República – SEDU/PR – Verbas para esgotamento sanitário para Municípios –
Via Caixa Econômica Federal – (www.caixa.gov.br) – governos – saneamento e meio ambiente em esgotamento sanitário e saneamento ambiental
urbano.

- Ministério das Cidades – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (www.cidades.gov.br) – Secretarias
Nacionais – Saneamento.
- Ministério da Saúde.
• Fundação Nacional de Saúde – Funasa – Dpto. de Engenharia de Saúde Pública – Recursos do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC –
Saneamento em Municípios com população total de até 50.000 habitantes (www.funasa.gov.br) – saneamento – PAC.

- Ministério da Integração Nacional – Programas e Ações
- Secretaria de Programas Regionais – Programa de Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais
– Promeso
- Secretaria de Infraestrutura Hídrica – Programa Drenagem Urbana Sustentável. Recursos Caixa, FGTS e
BNDES. (www.integração.gov.br) – Programas e Ações

8)

SIGNATÁRIOS

Na elaboração deste estudo diretamente envolveu-se a Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale do Piquiriguaçu – Aenvapi, além da Entidade
de Classe participaram das discussões as entidades listadas abaixo:
• Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul
• Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu
• Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu
• Câmara de Vereadores de Laranjeiras do Sul
• Câmara de Vereadores de Quedas do Iguaçu
• Câmara de Vereadores de Virmond
• Emater – Laranjeiras do Sul
• Emater – Quedas do Iguaçu
• SEAB – Laranjeiras do Sul
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ESTUDO BÁSICO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Unidade: S11
Regional: Ponta Grossa
Centralidade: Campos Gerais

Tema: Regularização fundiária e ambiental, saneamento, resíduos sólidos

Associação dos Engenheiros e Arquitetos dos Campos Gerais
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SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL
Através de um levantamento da questão de Saneamento Básico Ambiental das Regiões de Ponta Grossa, Castro, Palmeira e Imbituva chegou-se a
conclusão de que a realidade é semelhante em todas as regiões. Sendo um alto índice de área onde se oferece o Saneamento Básico nos Centros Urbanos
e uma tremenda precariedade na área rural.
Para tal usaremos como um retrato da realidade a localidade de Itaiacoca, para exemplificar o que vimos em nosso estudo.
Saneamento de áreas rurais na localidade de Itaiacoca hoje é de apenas 20% de cobertura e apenas em algumas localidades.
Para a localidade de Roça Velha, Cerradinho, a exemplo, foi solicitado via Associação de Produtores, através de seu presidente Norberto Duarte de
Almeida, uma parceria com a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, para obtenção de recursos do governo federal através de programas de governo
federal, depende do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, a qual a Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais possui representante e através de articulação com os demais integrantes pode intervir sobre o assunto.
A base de recursos disponível para que seja feito um projeto de saneamento esta disponível através do SICONV com recursos do BNDES , na Funasa
e com valores que podem chegar a R$ 10.000.000,00, sendo feitas de maneira local ou regional conforme a distribuição de terras do Ministério do
Desenvolvimento Agrário.
Os recursos federais disponíveis estão previstos nas obras do PAC e servem para que os Municípios façam cumprir a legislação existente, ou seja a
Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007.
Outras ações podem ser feitas em conjunto com a Sanepar, empresa que tem a concessão do serviço nos Municípios citados, sendo que os contratos
de prestação de serviço devem ser revisados de acordo com o que exige a legislação brasileira. Para tal também pretendemos fazer debates com as câmaras de vereadores e prefeituras da área de abrangência da AEACG buscando informar os nossos legisladores sobre as alterações na legislação, sobre
a importância da participação dos profissionais ligados ao CREA em seus quadros técnicos e qual a forma de obtenção de recursos através de projetos a
ser apresentados caso se tenha interesse.
Para se chegar a esses dados e possibilitar a elaboração de nossa proposta e do plano de ação proposto foram elaboradas três reuniões de trabalho
com as Associações de Castro, Telêmaco Borba e Irati e ainda a participação na Agenda Parlamentar de Palmeira onde apresentamos em conjunto com
a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa e o gerente regional do CREA as propostas da Agenda Parlamentar e seus cadernos técnicos.
Também tivemos como base para esse estudo dados do IBGE, ITCG e sites das prefeituras em questão.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Sobre a questão do Gerenciamento de Resíduos Sólidos, tivemos como parâmetro para nosso estudo a recente Lei nº 12.305, de 02/08/2010 que
entrou em vigor em dezembro do mesmo ano.
A lei determina que em um prazo de 4 (quatro) anos todos os Municípios, o Estado e empresas tenham o seu Plano de Gerenciamento de Resíduos.
Determina também sobre o funcionamento de aterros sanitários e os famosos lixões.
A lei também fala sobre os consórcios entre Municípios para recolhimento de resíduos, sobre as associações de catadores e outros parâmetros.
Partindo desse princípio fomos atrás das secretarias de meio ambiente dos Municípios das cidades citadas. Iniciamos nosso questionamento sobre
o quadro técnico dessas secretarias, onde nosso trabalho teve pouco sucesso, pois em quase sua totalidade não existiam técnicos qualificados para a
elaboração deste plano de gerenciamento.
Então resolvemos ver sobre como é feita a separação dos resíduos nos prédios públicos, escolas municipais, postos de saúde e outros. Para surpresa
maior ainda vimos que em sua totalidade não eram feitas quaisquer medidas para separação, reciclagem, reúso ou redução de resíduos.
Da mesma forma fomos atrás de programas de governo estadual e federal de incentivo ao cumprimento da legislação.
A única fonte de recurso que pudemos achar foi no Ministério do Meio Ambiente, um programa de educação ambiental com prazo até o final deste
ano para ser implantado aos Municípios que preveem ações em seu plano diretor.
Outra forma de se obter recursos para implantação seria através de Emendas Parlamentares, que devem ser trabalhados pelos representantes do
Município, devem passar pela aprovação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, encaminhadas para votação a nível municipal, estadual ou federal
dependendo da solicitação feita.
Porém se nas secretarias tivessem técnicos habilitados ou convênio com as Associações de Engenheiros e Arquitetos e, ou Engenheiros Agrônomos
dos Campos Gerais, para realizar ações ligadas ao tema poderíamos elaborar uma forma de separação, coleta e redução na geração de resíduos nos
prédios públicos, gincanas nos colégios municipais de coleta de resíduos, parcerias com as Associações de Catadores e instalação de PEVs (Pontos de
Entrega Voluntária) em diversos locais da cidade. Essas são algumas sugestões de baixo custo e que teriam um alto impacto na geração de resíduos.
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Infelizmente não existe dados seguros sobre o quanto de resíduos orgânicos, recicláveis ou inservíveis são gerados nos Municípios estudados.
Os dados citados foram coletados através de visitas as secretarias de meio ambiente, dados da internet pelo site das prefeituras e IBGE.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A regularização fundiária é uma necessidade urgente na região dos Campos Gerais, principalmente para os pequenos e médios produtores.
O principal problema para esses produtores em relação a crédito agrícola se dá devido a falta de documentação da sua propriedade.
Muito não tem qualquer documento, ou ainda apenas recibos de compra com vários anos.
Para se regularizar essa situação é necessário uma parceria entre poder público e privado.
Precisamos de uma aproximação entre a AMCG e a Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais para desenvolver um convênio como
existem em outros Municípios para realizar esse serviço, que pode beneficiar mais de 2.000 famílias em um prazo de aproximadamente 2 anos.
Existe um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário que separa por regiões as cidades e destina recursos para programas de regularização
fundiária. Nossa proposta está dentro das normas deste programa, necessitando apenas a firmação de um convênio entre as prefeituras e a AEACG.
Os dados citados foram obtidos através do Banco do Brasil, da Associação de Produtores do Iataicoca, Associação dos Produtores do Abapan, Ministério do Desnvolvimento Agrário e Associação dos Engenheiros Agrônomos de Irati que desenvolve esse programa em sua região.
Os dados geográficos e populacionais destes Municípios citados podem ser obtidos pelo site do IBGE e ITCG.
Colaboradores para realização deste trabalho:
Alexandre Nunes Rosas – Eng Agrônomo – Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais
Hugo Clock Filho – Eng. Agrônomo – Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais
Luiz Francisco Araujo da Costa Vaz – Eng. Agrônomo – Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais
Rafael Krenski – Eng. Agrônomo – Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais
Roberto Pelissari – Eng. Civil – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa
Sandro Dias Baptista – Eng. Civil – Associação dos Engenheiros de Telêmaco Borba
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